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Information till föreningar: 

Rullstolsdans överlämnas till Svenska Danssportförbundet 
Från och med årsskiftet 2022/2023 kommer idrotten rullstolsdans att tillhöra Svenska 
Danssportförbundet i stället för Svenska Parasportförbundet. Det betyder att Svenska 
Danssportförbundet från och med den 1 januari 2023 ansvarar för att driva utvecklingen av 
dansgrenarna och föreningarna framåt. I den här informationen berättar vi mer om vad det 
kommer att innebära för er föreningar som idag är medlemmar i Svenska 
Parasportförbundet och har dans eller rullstolsdans som idrott. 

 

Vad är inkluderingsprocessen? 
På Svenska Parasportförbundets förbundsmöte 2015 togs beslutet om att verka för 
inkludering av förbundets idrotter i andra specialidrottsförbund. Parasporten ska vara en 
naturlig del av idrottsrörelsen – inte en särlösning – och inkluderingen ska leda till full 
delaktighet och skapa ännu bättre förutsättningar för aktiva, ledare och föreningar.  
 
Processen sker i ett antal steg, där överförande och mottagande specialidrottsförbund 
samarbetar kring ett antal olika arbetsområden där såväl kompetens inom dessa olika 
områden såväl som resurser för detta säkerställs. Detta sker enligt en av 
Riksidrottsförbundet godkänd checklista. 
 

Varför ska föreningen vara medlem i Svenska Danssportförbundet? 
Samtliga föreningar som idag är medlemmar i Svenska Parasportförbundet och som har dans 
som aktivitet uppmanas att söka medlemskap i Svenska Danssportförbundet. Ni kan 
fortsätta att vara medlemmar hos oss i Svenska Parasportförbundet om ni har andra idrotter 
som ligger under oss. Det går alltså bra att vara medlem i båda förbunden. 
 
Här följer ett citat från Terese Antonson, ordförande i Svenska Parasportförbundets 
idrottskommitté för rullstolsdans:  
”Jag ser med glädje fram emot att rullstolsdansen blir en del av Svenska Danssportförbundet. 
Arbetet som har gjorts för att förbereda och bana väg för vår idrott har varit gediget och 
genomtänkt. Möjligheterna för dansare med funktionsnedsättning att utöva idrotten 
kommer att förbättras och bli mer lättillgänglig”. Dessutom ser jag en ljusning i utmaningen 
att hitta stående dansare eftersom det nu kommer att finnas naturliga mötesplatser för alla 
dansare att träffas på”. 
 

Hur kommer Svenska Parasportförbundet och Svenska Danssportförbundet 
samarbeta framöver? 
Förbunden kommer att ha fortsatt samverkan för att på bästa sätt bidra till utvecklingen av 
dans för personer med funktionsnedsättningar. De arbetsgrupper som funnits under 
inkluderingsprocessen kommer att fortsätta träffas för att följa upp arbetet. 
 
Rent konkret innebär samverkan också att Svenska Danssportförbundet under en 
övergångsperiod kommer att erbjuda föreningar som är medlemmar i Svenska 
Parasportförbundet att delta i Svenska Danssportförbundets verksamhet med samma 
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förutsättningar som de egna medlemmarna. Enstaka undantag finns, exempelvis kräver 
deltagande på SM-tävlingar medlemskap i en förening som är medlem i Svenska 
Danssportförbundet. 
 

Om Svenska Danssportförbundet och deras arbete med paradans 
Svenska Danssportförbundet har cirka 170 föreningar och närmare 35 000 medlemmar. 
Tillsammans dansas över 70 olika dansstilar, många tränings- och socialdansar och en del 
tävlar.  Förbundet vill att dans ska ge rörelse hela livet och alla ska få möjligheten att dansa 
oavsett ålder, ambitionsnivå och förmåga. Läs mer om Svenska Danssportförbundet här.  
 

Organisation 
Svenska Danssportförbundet driver en stor del av sin utveckling via kommittéer bestående 
av förtroendevalda. Dessa kallas bland annat för verksamhetsområden (VO) och 
samordningsområden (SO). De stora dansformerna samordnas i VO som ansvarar för all 
utveckling inom respektive dansområde. Idag finns följande VO: Standard och Latin, Bugg 
och Rock´n roll, Linedance, Hiphop, Disco och Performing art samt West coast swing. 
 
Det fortsatta arbetet med paradans kommer att ske i ett SO. I denna kommitté sitter en 
handfull förtroendevalda med ansvar för att utveckla paradansen och att samverka med de 
VO som ansvarar för de olika dansgrenarna. Det innebär att SO Paradans har det 
övergripande samordningsansvaret för paradansfrågorna, men inte kan göra arbetet utan 
samverkan med de VO som äger de grenspecifika frågorna. Exempelvis hanteras alla frågor 
som rör tävling i bugg med rullstol tillsammans med VO Bugg och Rock´n roll. 
 
Svenska Danssportförbundets kansli stöttar kommittéer, distrikt och föreningar i diverse 
olika frågor. En projektledare arbetar sedan 2020 specifikt med utvecklingen av paradans 
och kommer att fortsätta göra det under 2023. 
 

Vad är paradans 
Svenska Danssportförbundet samlar all dans för personer med funktionsnedsättningar under 
namnet paradans. Det är ingen egen dansgren utan man kan dansa bugg, breakdance, 
standard och latin, squaredance och alla andra dansstilar som finns inom förbundet. 
Målgruppen för paradans är personer med rörelsenedsättning, synnedsättning, 
hörselnedsättning, intellektuell funktionsnedsättning eller neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar. Paradans vänder sig till den som vill dansa för att umgås, för att 
träna, för att tävla och för att visa upp. 
 
Idag har Svenska Danssportförbundet sex föreningar som erbjuder någon form av paradans. 
Många föreningar har också verksamhet under uppstart och förhoppningsvis kommer 
antalet föreningar att dubblas under kommande år. 
 

Vad är i fokus under 2022–2023 
Svenska Danssportförbundets långsiktiga mål är att alla oavsett funktionsnedsättning ska 
känna att dansen är tillgänglig för dem. Förbundet kan dock inte göra allt på samma gång 
och har under 2022 och 2023 huvudsakligt fokus på två målgrupper: dans för personer med 
rullstol och gående dans för personer med intellektuell funktionsnedsättning. 

https://www.danssport.se/om-oss/


 

Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté | www.parasport.se 

Box 11016 | 100 61 Stockholm | SWEDEN | Skansbrogatan 7 (visit) 

 

 
Inom rullstolsdansen har arbetet under 2022 haft fokus på att ta fram tävlingsreglementen 
för grenarna standard, latin, bugg och freestyle showdans. Förbundet genomförde en 
testtävling i november månad och under 2023 kommer de att arbeta för att flera tävlingar 
runt om i landet kommer att erbjuda rullstolsdansgrenar som en del av sina klasser. Man har 
också påbörjat arbetet med att ta fram digitalt utbildningsmaterial till ledare som vill erbjuda 
dans med rullstol inom olika dansstilar. Under 2023 planerar Svenska Danssportförbundet 
också för att erbjuda träningsdagar för dem som vill träna och utvecklas mer i sin dans. 
Målet är på att fler ska få möjligheten att dansa genom att fler föreningar erbjuder dans. 
 
För gruppen med intellektuell funktionsnedsättning har Svenska Danssportförbundet under 
2022 börjat arbeta med Special Olympics och kommer att fortsätta det arbetet under 2023. 
Det långsiktiga målet är att dans ska vara en del av special Olympics Games i Sverige och att 
en danstrupp ska kunna delta på internationella event. 
 

Medlemskap och ekonomiskt stöd 
Genom medlemskap i Svenska Danssportförbundet får föreningen möjlighet att delta i 
utbildningar, att söka projektmedel och få stöd i att utveckla er verksamhet. Era dansare 
kommer att kunna delta på träningsläger och tävla i de tävlingar som förbundets föreningar 
arrangerar. I medlemskapet ingår också avgiften för STIM/SAMI, en avgift som måste betalas 
för att ni ska få spela musik på era träningar. 
 
Här kan du hitta mer information om vad det innebär att vara medlem i Svenska 
Danssportförbundet. Medlemskapet baseras på antalet medlemmar i er förening, har ni flera 
idrotter är det antalet dansare som räknas. Här kan du läsa mer om aktuella avgifter. 
 
Här hittar du information om hur du går till väga om din förening vill söka medlemskap i 
Svenska Danssportförbundet. Vid en medlemsansökan går förbundets juridiska grupp bland 
annat igenom den sökande föreningens stadgar för att säkerställa att de överensstämmer 
med de krav som förbundet ställer. En medlemsansökan kan därför ta olika lång tid 
beroende på hur stadgarna ser ut.  
 

Tävling och klassificering 
För att delta i Svenska Danssportförbundets tävlingar krävs generellt medlemskap i en 
förening som är medlem i Svenska Danssportförbundet, alternativt att du som dansare söker 
en engångslicens. Under en övergångsperiod under 2023 kommer även medlemmar i 
Svenska Parasportförbundet tillåtas att tävla i samtliga tävlingar med undantag för SM. 
 
Inför din första tävling i Svenska Danssportförbundets regi behöver du klassificeras i enlighet 
med gällande klassificeringsriktlinjer. Förbundet genomför klassificering regelbundet och 
detta annonseras via www.dans.se, där planerade tävlingar också finns utlagda.  
 
Under 2023 kommer tävlingar att genomföras i grenarna standard, latin, bugg och freestyle 
– samtliga med rullstol. Reglementen för dessa grenar är under bearbetning och fastslås 
inom kort. För standard, latin och freestyle bygger reglementena huvudsakligen på de 
internationella reglementena som gäller inom World Para Dance Sport, men med 

https://www.danssport.se/foerening/medlemskap/medlemsfoermaaner/
https://www.danssport.se/foerening/medlemskap/medlemsfoermaaner/
https://www.danssport.se/media/253gedwd/avgifter-dsf-2022.pdf
https://www.danssport.se/foerening/bilda-foerening-bli-medlem/
https://www.danssport.se/foerening/bilda-foerening-bli-medlem/
http://www.dans.se/
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anpassningar utifrån Svenska Danssportförbundets generella regelverk. Reglementena 
kommer ses över årligen och revideras utifrån behov.  
 
Även klassificeringsriktlinjerna bygger på de internationella reglerna. Det innebär att det 
precis som tidigare finns en klass 1 och en klass 2 i varje gren/dans. Klass 1 innebär att du 
har en större funktionsnedsättning som påverkar även överkroppen, och klass 2 att 
funktionsnedsättningen i huvudsak påverkar den nedre delen. Dansformerna är singel, duo 
(två sittande dansare) och combi (en sittande och en stående dansare). Inom kort kommer 
du att hitta mer information om tävling i paradans på www.danssport.se. 
 
Tävlingar arrangeras av Svenska Danssportförbundets föreningar och målet är att det under 
2023 ska finnas rullstolsgrenar på ett antal av tävlingarna. Dessutom planeras det för 
uppvisningar på tävlingar där rullstolsdans inte är en tävlingsgren. Det långsiktiga målet är 
att skapa förutsättningar för fler tävlingsformer och att ha reglementen eller tävlingsgrenar 
för fler funktionsnedsättningar. 
 
 

Kontakter 
Terese Antonsson som nu är ordförande i Svenska Parasportförbundets idrottskommitté för 
rullstolsdans kommer att ingå i SO Paradans. Projektledare för paradans är Anja Näslund. Ni 
kommer i kontakt med både SO Paradans och Anja via parasport@danssport.org. 
 
På Svenska Parasportförbundet är det Lisa Lundell som ansvarar för uppföljning och fortsatt  
samarbete med Svenska Danssportförbundet. 
 

Lisa Lundell 
Idrotts- & Evenemangsansvarig Parasport Sverige 
Sport- & Event Manager Parasport Sweden 
lisa.lundell@parasport.se      +46 722 531 382 
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