CENTRALFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE
och AUGUST CASSELS DONATIONSFOND
avlämnar följande verksamhetsberättelse och årsredovisning för år 2013
CSA:s ett hundrationde 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 30 maj 2013 valdes följande styrelse:

Ordförande
Vice ordförande
Kassaförvaltare/sekr

ordinarie
suppleant
Hans Swärd
Lotta Persson
Bengt Göransson
Kristina Folkesson
Joa Bergold

organisation

SKTF
LO

Margareta
Karlsson
Kent Främberg
Titti Fränkel
Bodil Långberg
(Lotta Persson)
Pirkko Nenonen
Camilla Svenonius
Mia Sundelin
Anna Ingmanson

Marie-Anne Egerö

Camilla Sköld
Eva Windelhed
Leif Söderholm
Barbro Rosberger
Anna Raninen
Annelie Jäderland

Alro
SSR
Allm Barnhuset
FSS
FVO
RFHL
CAN
SKL

Till styrelsen adjungerad: 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
Johan Berglund, KPMG och Anders Fridh tidigare internrevisor hos Försäkringskassan.
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. Länsstyrelsen hade ingen
erinran mot detta.
Medlemsavgift
Medlemsavgiften för anslutna förbund är, sedan 1973, 500:- kr per år.
Sammanträden
Under år 2013 har styrelsen sammanträtt den 25 januari, 19 februari, 10 april, 30 maj
(årsmöte och styrelsesammanträde) samt den 5 november och ett halvdagsseminarium
med middag den 11 december.
Årsmötet ägde rum den 30 maj i Konferenshuset Drottninggatan 55. Gunvor Andersson
fick mottaga årets Hedersstipendium och efter sedvanliga årsmötesförhandlingar,
ansvarsfrihet för styrelsen och val av styrelseledamöter följde smörgåstårta och goda
drycker.

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 2012 omvaldes Berit Esbjörnsson för sin tredje och
sista period till och med 2016. Barbro Rosberger valdes för en första period till och med
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 2013 års hedersstipendium skall tilldelas Professor emerita
Gunvor Andersson, Lunds Universitet, för att uppmärksamma och hedra hennes
omfattande och gedigna forskar-och undervisningsgärning inom den sociala barnavården.
CSA:s bidragsgivning 2013.
Ansökningar om bidrag från CSA och Cassels fond 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 ansökningsdatum.
Den 19 februari 2013 beslöt styrelsen om följande bidrag:
Socialförsäkringsseminariet i Umeå 2014
Socialtjänststämman i Göteborg 2014
Konferens sept 2013 i CSA:s egen regi
Nätverkskonferens i Lund arr. Marcus Knutagård
Sv.kyrkans internationella enhet fattigdomskonferens
ICSW uppföljningssem. Socialt arbete med Walter Lorenz

100.000.100.000.100.000..
33.000.50.000
35.000.-*

Summa kronor

418.000:-



Återbet. 28.000.-kr

Den 5 november 2013 beslöt styrelsen om följande bidrag:
Tilläggsanslag Socialtjänststämman i Gbg 2013
CSA-seminarium mars 2014, tillägg
Konferensomkostnader för CSA
Ingrid Höjer Gbg, barnavårdskonferens
Staffan Johansson,tryckbidrag, bok om organisationer
Summa kronor

20.000.150.000.40.000.162,20023,000,395.200.-

Projektkontot.
Beviljade bidrag överförs till ett särskilt projektkonto skiljt från CSA:s redovisning.
Kvarvarande till destinatärerna ej utbetalda medel på detta konto var vid årsskiftet
593.338.- kronor och säkerställs genom banktillgodohavande och fordran hos CSA.

CSA:s konferensverksamhet.
Sedan 1991 har CSA tillsammans med Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
(FAS numera omdöpt till Forte), Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten medverkat
och ekonomiskt bidragit till Forskningsseminariet i Umeå i januari. Årets tema var: De
första 100 åren svensk välfärdspolitik mellan historia och framtid,
Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson och Försäkringskassans generaldirektör Dan
Eliasson deltog även i år och gjorde flera inlägg i debatten. Konferensen samlade 50
forskare och lika många praktiker. Konferensen sändes i sin helhet av utbildningsradion.
För nittonde gången anordnade CSA, FAS och SKL Socialtjänstforum i Göteborg på
temat "Hemmet i samhällets tjänst". Frågorna som diskuterades var bland annat: Varje år
placeras tusentals barn, ungdomar och vuxna personer av samhället i olika hem och
hemliknande verksamheter. Vad vet vi egentligen om dessa hem? Vilka resultat ger
de? Kan de någonsin likna egna hem? Hur ska samhället hindra att de placerade inte far
illa eller att hemmen är skadliga för dem? Omkring 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, fick vi överge
enär många organisationer anordnade konferenser med anledning av detta.
CSA inbjöd därför ett antal (100) forskare och praktiker till en heldagskonferens över
ämnet: Den svenska välfärdsmodellens uppgång och fall? Deltagarna bjöds på lunch och
slutade med ”minglande” på eftermiddagen från entusiastiska deltagare. En
sammanfattning av de intressanta föredragen har tryckts upp och kan erhållas gratis från
CSA:s expedition.
Bokutgivningen 2013
I förra årets verksamhetsberättelse berättade vi hur CSA i samarbete med FAS 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. Boken blev klar och kunde delas
ut till deltagarna i Umeåkonferensen och även till dem som deltog den 13 september.
Vägen till välfärd finns på internetbokhandlarnas nätsidor.
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 44. Mkr.
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 39,6Mkr
Stockholm den 9 april 2014
På uppdrag av styrelsen, dess arbetsutskott

Hans Swärd
Ordförande

Lotta Persson
vice ordf

Titti Fränkel
ledamot

Bengt Göransson
kassaförvaltare

Vår revisionsberättelse beträffande dessa bokslut har lämnats den
Johan Berglund
Revisor KPMG

Anders Fridh
Revisor

