CENTRALFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE
OCH AUGUST CASSELS FOND
avlämnar följande verksamhetsberättelse och årsredovisning för år 2012,
CSA:s ett hundranionde verksamhetsår.
Org nr CSA 802000-5578

Cassels fond 802000-5271

Centralförbundet för socialt arbete (CSA) är en ideell förening med huvudsakligt ändamål att främja
forskning på socialpolitikens område och därigenom bidra till klarläggande av förutsättningarna för
framgångsrikt socialt arbete.
Förbundet verkar i detta syfte genom att
•
•
•
•

utge publikationer av socialvetenskaplig betydelse,
anordna konferenser i socialpolitiska frågor,
upprätthålla förbindelser med utländska forskare och organisationer på det socialpolitiska
området samt
i övrigt på olika sätt gagna den socialpolitiska forskningen.

I sitt arbete bör CSA samverka med företrädare för socialpolitiskt inriktad forskning vid universitet och
högskolor, samt med socialt verksamma organisationer och personer.
CSA:s stadgar § 1.
Medlemsorganisationer
Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Alkohol/drogproblematikernas riksorganisation ALR0
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN
Föreningen FVO
Föreningen Sveriges Socialchefer FSS
Landsorganisationen i Sverige LO
RFHL – Rättigheter, Frigörelse, Hälsa, Likabehandling
Svenskt Näringsliv
Sveriges Kommuner och Landsting SKL
Sveriges akademikers centralorganisation
Tjänstemännens Centralorganisation (TCO)
Vid årsmötet den 24 maj 2012 valdes följande styrelse:

Ordförande
Vice ordförande
Kassaförvaltare/sekr

ordinarie
Hans Swärd
Lotta Persson
Bengt Göransson
Yvonne Ahlström
Joa Bergold
Marie-Anne Egerö
Kent Främberg
Titti Fränkel
Bodil Långberg
(Lotta Persson )
Pirkko Nenonen
Camilla Svenonius
Mia Sundelin
Anna Ingmanson

suppleant

organisation

SKTF
LO
Margareta Karlsson
Camilla Sköld
Eva Windelhed
Leif Söderholm
Barbro Rosberger
Anna Raninen
Anna Lilja Qvarlander

Alro
SSR
Allm Barnhuset
FSS
FVO
RFHL
CAN
SKL

Till styrelsen adjungerade: Stefan Carlenius, portföljförvaltare och Maya Heckscher, handläggare av
ansökningar från Svenska socialvårdsförbundets fonder och Axel Hirschs fond 1946.
Byråföreståndare har varit Bengt Göransson.

Arbetsutskott
Arbetsutskottet har bestått av ordföranden, vice ordföranden, kassaförvaltaren och ledamoten Titti
Fränkel.
Revisorer
Till ny revisor för granskning av förbundets verksamhet och Cassels fond efter Lars Forsberg valde
årsmötet Johan Berglund även han revisor hos KPMG och Anders Fridh, tidigare revisor vid
Försäkringskassan. Revisionen omfattar även Socialvårdsförbundets fonder och Axel Hirschs fond
1946.
Stadgar
Nu gällande stadgar antogs av CSA 1973 och fastställdes av Kungl. Maj;t den 25 oktober 1974.
Stadgarna för Stiftelserna Svenska socialvårdsförbundets socialfond och fond för främjande av
barnavård samt Axel Hirschs fond 1946 har utarbetats i samråd med SKL 2004 och godkänts av
Länsstyrelsen den 4 maj 2004. Ändring av § 8 (om revision) skedde 2009 efter godkännande av SKL
på så sätt att revision skall göras av samma revisorer som reviderar CSA:s och Casselska fondens
räkenskaper. Länsstyrelsen har i skrivelse den 20 augusti 2009 meddelat att den inte hade någon
erinran mot detta.
Medlemsavgift
Medlemsavgiften för anslutna förbund är sedan 1973 500:- kr per år.
Sammanträden
Styrelsen har under 2012 sammanträtt den 9 mars, den 26 april, den 24 maj (årsmöte),
den 22 oktober och den 6 december.
Den 26 september ordnade CSA ett möte med akademiledamoten, författaren m.m. Per Wästberg,
som berättade om sin morfars bror, folkbildningspionjären Axel Hirsch, som har skapat de fonder vilka
CSA 1997 övertog förvaltningen av från dåvarande Kommunförbundet. Till mötet hade också inbjudits
medlemmar från Föreningen FVO, som också förvaltar fonder som Axel Hirsch donerat grundkapitalet
till samt styrelserna i Stiftelsen Fanny Hirschs Minne, Oscar Hirschs Stiftelse och stiftelsen Isaak
Hirschs Minne. Mötet samlade 25 deltagare.
Expedition och kontakter
CSA hyr sedan 2004 kontor i CAN:s lokaler i fastigheten Klara Norra Kyrkogata 34 (4 tr).
Telefonen nr 08-663 96 07, är omkopplad till byråföreståndarens mobiltelefon de tider expeditionen
är obemannad.
Hemsida: csa.a.se

E-post csa.stockholm@gmail.com

Postadress: Box CSA, Box 24 016 104 50 Stockholm
Representation.
Enligt stadgarna för Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs minne skall CSA tillsätta två ledamöter i
dess styrelse under högst tre fyraårsperioder. Vid CSA:s styrelsesammanträde den 22 oktober
omvaldes Berit Esbjörnsson för sin tredje och sista period till och med 2016. Sture Henriksson vars
mandat löpte ut 2012 ersattes av Barbro Rosberger, som valdes t.o.m år.2016.
Hedersutmärkelse
Sedan 1982 delar CSA ut en hedersutmärkelse bestående av ett diplom och ett resestipendium om
20.000:- kr. till en person, som gjort en förtjänstfull insats nom socialt arbete. CSA har beslutat, att
2012 års hedersstipendium skall gå till Alec Carlberg för hans omfattande och nydanande insatser
för missbrukare, fattiga och de som befinner sig i samhällets utkant. Carlberg har främst varit
verksam inom det frivilliga sociala arbetet och har ett långt förflutet i den svenska klientrörelsen. Han
är bl.a. ordförande i Rainbow, Sweden en sammanslutning av klientorganisationer som arbetar för att
minska missbruk, kriminalitet och social utslagning,

Årsmöte.
Årsmötet ägde rum den 24 maj 2012 i Sveriges Kommuner och Landstings kontorspalats intill
Slussen. Efter årsmötesförhandlingarna avtackades förbundets mångårige revisor Lars Forsberg,
som sedan 1989 varit CSA och Cassels fonds revisor och senare också ansvarig för revision av de tre
stiftelserna, som CSA tog hand om 1997.
Efter årsmötet följde smörgåstårta och goda drycker och Hederstipendiaten Alec Carlberg berättade
om sig själv och sin verksamhet
CSA:s bidragsgivning 2012.
Ansökningar om bidrag skall vara CSA tillhanda före den 1 februari och den 1 oktober. Ansökningarna
prövas av CSA:s styrelse och besked lämnas de sökande c:a sex veckor efter sista
ansökningsdatum.
Den 9 mars 2012 beslöt styrelsen om deltagande år 2013 i socialförsäkringsseminariet i Umeå och
Socialtjänststämman i Göteborg och anslog 100.000 till vardera konferensen. År 2013 fyller CSA 110
år och 100 år har gått sedan Sveriges riksdag beslutade om en lag om allmän folkpension och
styrelsen har börjat att planera för en jubileumskonferens om detta och anslog 100.000, kr till
förberedelser. Den genom ett anslag från Allmänna Barnhuset instiftade Barnens stipendiefond fick
ytterligare bidrag från CSA med 75.000.kornor; Nordiska Barnavårdskongressen beviljades 10.000 kr
och 50.000kr från Socialvårdsförbundets fonder.
Den 22 oktober 2012 beslöt styrelsen bifalla följande höstansökningar. Bidrag till en antologi om
svensk välfärd, som CSA med bidrag från FAS givit ut på Liber förlag. Hans Swärd, Per Gunnar
Edebalk och Eskil Wadensjö har redigerat boken i vilken ett tjugotal författare medverkat. Styrelsen
anslog 100.000.kr. Ytterligare 100.000.kr anslog också till CSA:s konferens 100/110
(jubileumskonferensen). FORSA erhöll 50.000.kr. till ett symposium om brukarinflytande i forskning
och praktik. Svensk socialpolitisk förening erhöll 20.000 kr för en konferens om barn och ungdom.
Samma belopp 20.000 kronor fick Professor Kristina Alexandersson till ett seminarium om
sjukförsäkringen.
Totalt delade CSA/Cassel ut 695.000,- kronor
Projektkontot.
Beviljade bidrag överförs till ett särskilt projektkonto skiljt från CSA:s redovisning. Kvarvarande till
destinatärerna ej utbetalda medel på detta konto var per årsskiftet 958.361,- kronor och säkerställs
genom banktillgodohavande och fordran hos CSA.
CSA:s konferensverksamhet.
Sedan 1991 har CSA tillsammans med Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) och
Försäkringskassan medverkat och ekonomiskt bidragit till Forskningsseminariet i Umeå i januari. I år
deltog för första gången den nya Pensionsmyndigheten. Konferensens tema var Kön, klass och
etnicitet - jämlikhetsfrågor i socialförsäkringen. Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson och
Försäkringskassans generaldirektör Dan Eliasson höll var sina inledningsanföranden och var
närvarande vid hela konferensen, som samlade 50 forskare och lika många praktiker.
För adertonde gången anordnade CSA, FAS och SKL Socialtjänstforum i Göteborg (Ett möte mellan
Forskning och Socialtjänst) den 17 och 18 april 2012 på temat ”Är det dags att skrota
socialtjänstlagstiftningen? Socialtjänsten då, nu och i framtiden. 120 forskare och praktiker deltog.
CSA:s ordförande Hans Swärd representerade CSA i bägge konferensernas arrangemangskommittéer.
Styrelsens idé är att ordna en egen konferens 2013 då dels CSA fyller 110 år dels och 100 år gått
sedan Sveriges riksdag antog Lagen om allmän pensionsförsäkring, har vi fått överge. Ett mycket
stort antal organisationer anordnar konferenser med anledning av detta 100 års jubileum på tider som
CSA preliminärt bokat. Andra planer är under arbete.
Den 12 - 14 juli anordnades en världskonferens i Stockholm Social Work and Social Development
:Action and impact anordnad av International Association of Schools of Social Work ( IASSW )

International Federation of Social Workers (IFSW) samt International Council of Social Work (ICSW).
Huvudorganisationen har anknytning till FN och finns därför i New York. Endast ICSW har verksamhet
i Sverige (Stockholm) med styrelse och ett trettiotal medlemmar och fick huvudansvaret för
konferensen. CSA lämnade bidrag till konferensens kostnader med 550.000.kr - det största enskilda
bidrag CSA lämnat och betalade därutöver konferensavgifter för ett tjugotal svenska deltagare.
Konferensen samlade ett tusental deltagare från hela världen och hölls i Stockholmsmässans lokaler i
Älvsjö.
CSA bekostade också en programpunkt på konferensens första dag; ett satellitseminarium med CSA,s
vice ordförande Lotta Persson som moderator. Intresset var mycket stort och mängder av besökare
fick stå i den överfulla salen. Rolf Rönning, professor från Högskolan i Lillehammar, Marcus Knutagård
, Cecilia Heule från Lunds Universitet och Peter Beresford professor från Brunel University, London
höll sina presentationer från temat Why innovate in social work ? Bakgrunden till seminariet var det
stöd CSA tidigare givit Marcus Knutagård för att tillsammans med sina i dag medverkande kollegor
skriva en bok, som nyligen utkommit: Innovationer i Välfärden - möjligheter och begränsningar. Liber
förlag. Mot bakgrund, av den uppmärksamhet symposiet fick måste evenemanget ses som en stor
succé.
CSA tackar Marcus Knutagård och hans kollegor för deras insats.
Bokutgivningen 2012.
I samarbete med FAS har CSA tagit initiativ till en antologi i vilken tjugo forskare ger en beskrivning av
framväxten av svensk välfärd. En redaktionskommitté bestående av Hans Swärd, Per Gunnar
Edebalk och Eskil Wadensjö har ansvarat för bokens utformning, som omfattar 340 sidor och kommer
att saluföras av Liber förlag från januari 2013.

Stiftelserna Svenska socialvårdsförbundets fonder och Axel Hirschs fond 1946.
Förvaltningen av Stiftelserna Svenska socialvårdsförbundets socialfond och fond för främjande av
barnavård övertog CSA 1998 från dåvarande Svenska Kommunförbundet i samband med att de
bägge kommunförbunden sammanslogs till Sveriges Kommuner och Landsting. Svenska
socialvårdsförbundet hette ursprungligen Sveriges fattigvårdsförbund och bildades i samband med
CSA:s stora konferens 1906 främst för att driva igenom en ny fattigvårdslagstiftning (1918). Förbundet
bytte namn 1948 och upplöstes 1964, då Kommunförbundet fick överta de fonder CSA nu förvaltar
jämte Axel Hirschs fond 1946. De tre fonderna förvaltas av CSA enl. bestämmelserna i
Stiftelselagen (kap.9) om anknuten förvaltning, vilket innebär, att CSA;s styrelse också är stiftelsernas
styrelse. Varje stiftelse avger egna förvaltningsberättelser, som bifogas. Marknadsvärdet på
stiftelsernas förmögenhet uppgick vid årsskiftet till c:a 36,6 Mkr.
Bland utdelade bidrag kan nämnas till Unga kvinnors värn 110 T,kr, CIF 40 Tkr, Nordiska
barnavårdskongressen 50,Tkr samt bidrag till ett sjuttiotal socialarbetare för studieresor och
konferensavgifter. Antalet ansökningar om bidrag uppgår till summor, som vida överstiger de resurser
vi besitter.

Ekonomi.
Resultat-och balansräkningar och den sedan 1945 förvaltade August Cassels donationsfond framgår
av efterföljande redovisningar. Marknadsvärdet på tillgångarna hos CSA och Cassels donationsfond
uppgick vid senaste årsskifte
till c:a 23,6 Mkr. Disponibelt för utdelning finns 1.050,-M kr

Stockholm den 10 mars 2013
På uppdrag av styrelsen, dess arbetsutskott
Hans Swärd
Ordförande

Lotta Persson
Vice ordförand

Titti Fränkel
Ledamot

Bengt Göransson
Kassaförvaltare/byråföreståndare

Vår revisionsberättelse beträffande dessa bokslut har lämnats den 10 mars 2013

Johan Berglund
Revisor KPMG

Anders Fridh
Revisor

