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Verksamhets plan för 2015

ICSW Sverige
ICSW Sverige har till ändamål att vara en mötesplats för att utveckla kun-
skap om socialpolitik, social välfärd, socialt arbete och därmed samman-
hängande frågor. 

ICSW Sveriges grundläggande uppgift är att främja social och ekonomisk 
utveckling som syftar till att minska fattigdom, umbäranden och utsatthet, 
särskilt bland marginaliserade grupper och personer. ICSW Sverige verkar 
för efterlevnad och skydd för grundläggande mänskliga rättigheter. ICSW 
Sverige anser att dessa rättigheter är en viktig grund för frihet, rättvisa och 
fred. De syftar också till att främja lika möjligheter, frihet att uttrycka sig 
själv och tillgång till sociala tjänster. 

I arbetet för att uppfylla sitt uppdrag, stödjer ICSW Sverige strategier och 
program som leder till en avvägning mellan sociala och ekonomiska mål 
och som respekterar den kulturella mångfalden.  

Medlemmarna
Medlemskap i ICSW Sverige är öppet för socialt eller socialpolitiskt verk-
samma institutioner, organisationer, myndigheter, företag och enskilda per-
soner. 

Under 2015 ska styrelsen fortsatt arbeta för att värva nya medlemmar och 
därigenom stärka organisationens position som en viktig aktör i den soci-
alpolitiska debatten. 

Aktiviteter i Sverige
Årsmötet äger rum den 20 maj i Frälsningsarmens lokaler på Östermalm i 
Stockholm.



Under året ska förberedas en konferens i Uppsala i april 2016. Konferensen 
arrangeras gemensamt med ett nätverk inom FORSA riks.

För övrigt kommer ICSWs resurser komma att tas i anspråk för de Nordiska 
och Europeiska projekt som planeras.

Aktiviteter i Norden
Genomförda
I början på februari genomfördes det årliga samarbetes mötet i Köpenhamn 
mellan de fyra Nordiska länderna. Sverige representerades av Eva Holmberg 
Herrström och Leif Öberg.

Den 17 april hölls ett planeringsmöte mellan de Skandinaviska ICSW organi-
sationerna och IFSW organisationerna. Mötet är en uppföljning av dialogkon-
ferensen i Oslo hösten 2014 angående behovet av en databas för praktiskt 
socialt arbete. Från Sverige deltog Eva Holmberg Herrström, ICSW och Titti 
Fränkel, SSR, IFSW.

Kommande aktiviteter 
Den 21 maj kommer att planeringsmöte mellan de Nordiska ICSW organisa-
tionerna och IFSW organisationerna att äga rum i Stockholm. Frågan som 
ska diskuteras är konsekvenserna av att de offentliga tjänsterna upphandlas i 
allt större utsträckning.

 Den 9 juni hålls ett seminarium i Helsingfors, Finland på temat ”Social In-
vestments”. I samband med seminariet hålls ICSW Europas General As-
sembly. 

Den 16 till 17 oktober arrangerar ICSW Norge en konferens om hur social-
tjänsten organiserar den offentliga barnavården.

Aktiviteter i Europa
Genomförda och kommande
Den 23 till 24 april genomfördes ICSW Europa ett seminarium om migration i 
Madrid under värdskap av den ICSW Spanien. Från Sverige deltog Eva 
Holmberg Herrström, Thomas Bjarke, Stadsmissionen och Thomas Goldberg. 



I samband med seminariet hade Eva Holmberg Herrström och Thomas  
Goldberg ett möte med den spanska ICSW styrelsen. Diskussionerna gällde 
ett ev gemensamt projekt.

Aktiviter Globalt
Genomförda och kommande
I januari deltog Eva Holmberg Herrström, i egenskap av ledamot i den globa-
la styrgruppen för världskonferensen i Seoul 2016, i ett treparts möte mellan , 
IASSW, ICSW och IFSW, i Vancouver, Canada.

Ett styrelsemöte för ICSW Globalt planers till november 2015. Eva Holmberg 
Herrström kommer att delta i egenskap av medlem i den Globala  Manage-
ment Kommittén.

För styrelsen
Eva Holmberg-Herrström 
Ordförande


