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Verksamhetsidé och vision 

Västra Götalands Parasportförbund strävar efter att bygga upp ett nätverk av kontakter, framförallt med 
idrotten, skolor, familjer, habiliteringar samt med det övriga föreningslivet och på så sätt stöttar vi de 
föreningar som är knutna till parasportförbund.

Västra Götaland Parasportförbund jobbar med nyrekrytering med prioritet på barn, ungdomar och vuxna, 
vilket bland annat innebär att vi anordnar Prova På aktiviteter i samarbete med skolor och habiliteringar. 
Vi anordnar även utbildningar, arbetar med tillgänglighetsfrågor och försöker initiera och leda projekt. Ett 
viktigt arbete är att utveckla, stödja och vara den förlängda arm våra föreningar behöver för att utveckla 
sin verksamhet, kompetenshöja sina ledare och nyrekrytera barn, ungdomar och vuxna till parasporten. Vi 
jobbar även med inkludering och integrering.

Parasportförbundets styrelse och personal arbetar ständigt med Värdegrunder, Visioner och 
Verksamhetsidéer för att öka förståelsen, bli effektivare i vårt arbete och bli bättre på att kommunicera.
Förbundets fokusområden för 2023-2024 är rekrytering, föreningsrelationer, ungdomsråd, utbildning och 
nätverk. Vi jobbar utifrån en verksamhetsinriktning med utpekade mål och där vi ”Visar vägen och leder 
utvecklingen”. Vi vill ”Skapa rörelse för hela rörelse” Alla personer med någon form av funktionsnedsätt-
ning, inom grupperna rörelsenedsättning, synnedsättning och intellektuell nedsättning i distrikten, skall 
erbjudas någon form av rörelse eller fysisk aktivitet. 

Vi utgår liksom övriga Idrottsrörelsen från följande i uppbyggnaden av vår värdegrund: Allas rätt att vara 
med, Glädje & Gemenskap, Demokrati, Delaktighet och Rent spel. Dessa värderingar, som kretsar kring 
nyckelbegreppen respekt, utveckling och samarbete är utgångspunkten för val och ställningstaganden. 
Värdegrunden är ”kittet” i såväl interna som externa samarbeten.

Vi arbetar utifrån Riksidrottsförbundets värdegrunder och framtida strategi 2025 ”Svensk Idrott – Världens 
Bästa”. Den handlar om att välkomna alla in i en idrottsrörelse där varje människa har en plats och en upp-
gift. En idrottsrörelse med ett enat fokus kring sunda värderingar och en tro om att just dessa skapar 
grunden för en idrott i världsklass.

Vi utgår också ifrån kulturstrategins prioriteringar med att:
• Öka andelen barn och unga som är aktiva i idrotts-och friluftsliv genom att tillsammans med föreningsliv, 

kommuner och näringsliv utveckla konceptet rörelseförståelse. 
• Verka för en jämlik, jämställd och demokratisk idrottsrörelse och för allas rätt till idrott
• Stärka samverkan mellan den ideella idrottsrörelsen och regionala verksamheter inom områdena kultur 

och hälsa samt barn och ungas fysiska aktivitet för att nyttja kunskap, och engagemang
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DM     Distriktsmästerskap
EM     Europamästerskap
FSBU    Föräldraföreningen för synskadade barn och unga.  
FUOP    Föreningen Uddevalla Open Parasport
GOIF    Gymnastik och idrottsförening 
GU     Göteborgs Universitet
HAB     Habiliteringen 
HC    Hockeyclub 
HIF     Handikappidrottsförening 
HSK     Hästsportklubb
I     Intellektuell / Kognitiv funktionsnedsättning
IBK     Innebandyklubb
IF     Idrottsförening 
IK     Idrottskommitté (inom Parasport Sverige / SPK)
IK     Idrottsklubb 
IKI     Institutionen för Kost och Idrott
IoFF     Idrotts och Föreningsförvaltningen
IS    Idrottssällskap  
KM    Klubb Mästerskap
NM    Nordiska Mästerskap
Parasport Sverige   Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska kommitté
Parasport Västra Götaland    Västra Götalands Parasportförbund
R     Rörelsenedsättning
RF     Riksidrottsförbundet 
RF-SISU Västra Götaland  Idrottens Utbildningsorgan och Riksidrottsförbundets regionala organisation  
    och Specialidrottsdistrikts idrottsförbund
RG     Riksgymnasiet
RK    Ridklubb
S    Synnedsättning
SDF    Special idrotts distrikts Förbund (Parasport Västra Götaland)
SF    Special idrotts förbund (Svenska Fotbollsförbundet)
SG     Skyttegillé
SK     Sportklubb 
SM    Svenska Mästerskap
SO     Special Olympics 
SOK    Sveriges Olympiska Kommitté
SPK    Sveriges Paralympiska kommitté 
SS    Simsällskap 
USF    Ungdoms skytteförening 
VGR     Västra Götalandsregionen 

Förkortningar 
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Tre ska bli ett

Den 26 mars 2022 ägde det historiska klubbslaget rum vid årsmötet i Alingsås. Efter några års diskussioner, 
fördröjt av pandemin, kunde Bohuslän Dals Parasportförbund, Göteborgs Parasportförbund och Västergöt-
lands Parasportförbund avsluta sina verksamheter och ansluta sig till det nya 
Specialidrottsdistriktsförbundet – Västra Götalands Parasportförbund. Det är den första sammanslagning 
mellan distrikt som sker inom Svenska Parasportförbundet men säkert inte den sista.

Västra Götalands Parasportförbund är i särklass störst i landet med sina 96 medlemsföreningar, 10 500 
medlemmar i 49 kommuner. Den nya styrelsen består av ordförande och åtta ordinarie ledamöter och fyra 
suppleanter. Tills sin hjälp för att genomföra distriktets verksamhetsplan finns sammanlagt sju personer an-
ställda i tillsammans 5,0 tjänster. Distriktets personal finns på tre ställen i Göteborg, Skövde och Uddevalla.
Under pandemin har parasporten påverkats mest inom hela idrotten med 80% minskat aktivitetsstöd så 
även i vårt distrikt. Med hjälp av specialinriktade centrala medel så kallat återstartsstöd i olika tappningar 
har verksamheten så sakteliga åter blomstrat men än är vi inte tillbaka till den verksamhetsnivå som var 
innan pandemin började.

Förutom det direkta stödet från Västra Götalandsregionen har Västra Götalands RF-SISU distrikt avsatt 
1 miljon till att stötta vårt arbete med att Tre blir ett, vilket känns verkligen positivt. 

Detta första år märks inte så mycket av att det är ett nytt förbund som startat sin verksamhet utan det 
mesta som har skett har utgått från det som var planerat redan förra året. De gamla distrikten har jobbat på 
olika sätt genom åren och skapat sin kultur vilket tar sin tid att forma till en och samma. 

Men arbetet år igång och på sikt kommer Västra Götalands Parasportförbund vara en viktig medspelare och 
ett viktigt kompetensstöd i den fortsatta inkluderingsprocessen som sker kontinuerligt. Senaste idrotterna 
som lämnat parasporten är parafriidrott och paradans och snart är det parainnebandyns tur.
En process som den nya styrelsen påbörjat under året är att stärka upp Fyrbodalsområdet och Sjuhärads-
området med personal vilket påtagligt kommer att öka möjligheterna till stöd för utveckling i dessa delar av 
vårt geografiskt stora distrikt. 

Styrelsen har under 2022 hållit 11 protokollförda styrelsemöten. Utöver detta har våra andra
arbetsgrupper haft förberedande möten vid behov inför kommande styrelsemöten. På grund av
pandemin och avstånden inom distriktet har styrelsemötena periodvis hållits digitalt.

Västra Götaland Parasportförbund har också under året haft Vision- och Värdegrundsträff för personal och 
styrelse.

}
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Våra föreningar

3V HIF
Alingsås IF 
Angereds IS 
Billdals RK 
Blikstorps AIK
Bohus IF 
Borås AK 
Borås GOIF  
Borås SK 
Epilepsiföreningen, Göteborg 
Falköpings HIF 
FF Synskadade Barn och Unga
Floorballclub Lerum
FUB Borås  
FUB Mark 
FUB Stenungsund 
Färgelanda Parasportförening
Fässbergs IF
Föreningen 7H Paraalpint
Föreningen Göteborg Sim
Föreningen Uddevalla Open Parasport
Föreningen Uddevalla Sim
Gerdskens BK
Grunden Bois
Grästorps BTK
Grönelunds HIF
Göteborg HC
Göteborgs KIK
Göteborgs RBK
Göteborgs RIF
Göteborgs Slalomklubb
Handbollsklubben Bollebygd
Herrljunga SK
Hestrafors IF 
Hälle IF
Höghedens SLK
IF Fregatten
IF Mormors Gäng
IF NPF-Laget i Trestad
Idrottsföreningen Änglarna
IK Bergaström
IK Oddevold
IK Orient
IK ParaCraft
IK Västra Mölndal
IK Ymer

IF Friskis och Svettis Trollhättan
IF Special Olympics i Lysekil
IFK Skövde Fotboll
IFK Vänersborg
Istrums SK
Johannesberg LIF
KFUK/KFUM Göteborg
Klotrullarnas BK
Kungshamns IF
Kungälvs Bågskytte
Landvetter judoklubb
Lerums USF
Lidan BTK
Lidköpings IF
Lidköpings RK
Lunna Ridklubb
Långareds BOIS
Lödöse-Nygård 70 HC
Löparklubben Spring Åmål
Mariedals IK
Mariestads SG
MIS Göteborg
Mag- och tarmföreningen
i Göteborgsområdet
Mölndals AS
Neuroförbundet Göteborg
Norrvikens HIF
Qviding FIF
RBU Bohuslän
RBU Skaraborg
Rehab Alpin IFF
Rudalens IF

Simklubben Vänersborg
Sjuhäradsbygdens SSK
Skara HIF
Skee SG
Skene IF
Skövde Parasportförening
Skövde SS
SK Vitesse
SOK Träff
SRF Lidköping
SRF Trollhättan
Stala IF
Stenungsunds HIF
Stenungsunds IF
Stenungsunds Judoklubb
Synskadade unga Göteborg
Sörhaga Alingsås HK
Tibro AIK
Timmele GOIF
Trollhättans HIF
Trollhättans IF
Uddevalla RK
Uddevalla SK
Ulricehamns FUB
Vara HSK
Vara SK
Viljans IF
Wårgårda IBK
Väst Alpin SK
Västra Frölunda IF
Åsundens SS
Örgryte IS
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Statistik 

Antal medlemsföreningar med LOK-FN, Projektstöd, Återstartsstöd och registrerade i ParaMe i vårt distrikt
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Figur 5
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2016–2022: Antalet deltagartillfällen LOK-FN totalt för alla paraidrotter i distriktet.

Figur 8
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Statligt lokalt aktivitetsstöd 2019-2021 i Västra Götaland. Deltagartillfällen med funktionsnedsättning per 
idrott
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Det långsiktiga uppdraget från Västra Götalandsregionen 

Västra Götalands Parasportförbund är ett specialidrottsdistriktsförbund och fungerar som en stödorganisa-
tion för såväl parasportföreningar som övriga idrottsföreningar som bedriver parasportverksamhet. Västra 
Götalands Parasportförbund har två olika roller; folkbildning och företrädarrollen för paraidrotten, där man 
ger stöd, leder och utvecklar idrotten. Västra Götalands Parasportförbund är medlemmar i RF-SISU Västra 
Götaland och ingår därmed även i genomförandet av RF-SISU:s uppdrag. 

Under uppdragsperioden är arbetet med fysisk aktivitet för barn och unga samt inkluderande idrott för alla 
särskilt viktiga. 

Uppdraget från kulturnämnden är tvåårigt för perioden 2023-2024. Ambitionen är att inkluderingsarbetet 
tillsammans med RF-SISU VG accentueras och slutförs under uppdragsperioden.

Västra Götalands Parasportförbund vill utveckla och arbeta med följande områden de kommande två åren:
• Västra Götalands Parasportförbund vill vara ett regionalt nav för parasporten i Västra Götaland och vara 

behjälpliga med sin kompetens och kunskaprörande pågående och tilltänkta projekt och satsningar med 
parasportslig inriktning.

• Västra Götalands Parasportförbund vill vara en stark regional paraidrottsröst och delta i idrottspolitiska 
sammanhang.

• Västra Götalands Parasportförbund vill skapa rörelseutveckling för parasporten ur ett hållbarhetsper-
spektiv.

• Västra Götalands Parasportförbund vill kompetensstötta och utbilda paraidrottare, paraidrottsförening-
ar, RF-SISU VG, hälso- och Sjukvården, fritidsförvaltningar i kommuner mm.

• Västra Götalands Parasportförbund vill stärka och utveckla det regionala samarbetet med RF-SISU VG.

• Västra Götalands Parasportförbund vill utveckla parasporten inom RF-SISU VG genom att delta i projekt 
så som ex Region in Movement och Rörelsesatsningen.

• Västra Götalands Parasportförbund vill aktivt delta och ingå i RF-SISU VG:s alla delregionala Idrottsråd.

• Västra Götalands Parasportförbund vill utveckla och inventera paraidrottsliga IOP:n och kompetenser i 
Västra Götalandsregionen.

• Västra Götalands Parasportförbund vill utreda parasportens form för fortsatt existens inom inkluderad 
idrott och bidra med kompetensförsörjning.

• Västra Götalands Parasportförbund vill säkerställa att det breddidrottsliga stödet och rekryteringsarbe-
tet kommer att finnas kvar även i framtiden.

• Västra Götalands Parasportförbund vill aktivt delta i processerna där paraidrotterna inkluderas in i sina 
ordinarie Idrotts-SDF.

Västra Götalands Parasportförbund vill arbeta med återstartsstöd och uppföljning efter pandemin gentemot 
paraidrottsföreningarna.

Figur 5
WWW---Wfdsdsfsdw

Figur 8
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Vi har valt att fokusera på fyra utvecklingsbara områden som ett långsiktigt uppdrag 2023-2024:

- Folkhälsa
• Mer aktiv Rehabsamverkan med sjukvården inom Västra Götalandsregionen
• Fortsätta arbetet med ”Rehabiliteringsakademin” som förenar upplevelsebaserad kunskap med   
 medicinsk expertis för att ge förutsättningar till ett självständigt och mer aktivt liv
• Delta med vår kompetens i tillgänglighetsutvecklingen av utegym, aktivitets- och friluftsområden.
• Skapa Regionala, integrerade Kompetenscentrum där idrott & parasport möts och vidareutvecklas
• Utveckla samverkan med Centrum för Fysisk Aktivitet (kring ex FaR/Fysisk Aktivitet på Recept, Grön  
 Rehab och Aktivitetskatalogen) och Region in Movement

- Kultur, Hälsa och Fritid
• Mer aktivt påverka de kulturella strukturerna i samhället för en enklare och mer framkomlig vardag
• Sänka trösklarna och fortsatt möjliggöra aktiviteter för våra målgrupper så blir det ett hälsofräm  
 jande, socioekonomiskt och hållbart arbete
 Exempel på insatser inom området:
• ”Simkunnighet för alla” – erbjuda utbildning genom vår kunskap och erfarenhet inom parasimning 
 en till ansvariga simaktörer
• ”Cykling för alla” – ge samhället bättre förutsättningar för att alla skall ha möjlighet att cykla
• Sportoteket / Parateket / Fritidsbanken
• ”Friluftsliv för alla”

- Nätverk, Rekrytering & Utbildning
• Sträva efter att bygga upp ett nätverk av kontakter, framförallt med idrotten, arenor, skolor, famil  
 jer, habiliteringar samt med det övriga organisations- och föreningslivet inom regionen. Anordna  
 utbildningar och föreläsningar som kan skapa möten och utveckla parasporten inom alla våra ovan  
 nämnda målområden, arbeta med tillgänglighetsfrågor, initiera och leda projekt för inkludering och  
 integrering.

Exempel på utvecklande insatser inom området:
• Utbildningar i Inkluderande Idrott, Jämställd Idrott, Inkluderande Ledarskap och Generell Paraspor 
 tutbildning för Universitet, Högskolor, Kommun, Region och Idrotten
• Skapa ett Regionalt ParaidrottsUngdomsråd ur befintliga lokala Ungdomsråd
• Skapa ett Regionalt ParaidrottsNätverk ur befintliga lokala Nätverk
• Att på ett smidigt sätt utbilda, stötta och lotsa föreningarna i ”Trygg Idrott”
• Skapa en gemensam kultur för de tidigare tre distrikten som nu blivit Västra Götalands Parasport 
 förbund
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Organisation

Styrelsen 
Ordförande   Stig Carlsson    Skövde   Skövde Parasportförening 
Vice Ordförande Gunilla Bernhardsson  Göteborg   FSBU
Ledamot   Jennica Eriksson   Tidaholm  
Ledamot  Mikael Lindqvist   Skara   Skara Handikappidrottsförening 
Ledamot   Mattias Carlzon  Bollebygd  7H ParaAlpint 
Ledamot   Carita Grahn    Vårgårda   Långareds BOIS E-laget
Ledamot    Jerker Lundin    Uddevalla   FUOP
Ledamot   Susann Andersson   Göteborg   GRBK
Suppleant   Mattias Klasson  Göteborg   Landvetter JK 
Suppleant   Anna Starck    Skara    IF Mormors gäng
Suppleant   Agneta Johansson    Borås    FUB Borås
Suppleant  Stephan Hansson  Strömstad  Norrvikens HIF

Valberedning 
Ordförande   Bo Ahlén 
Vice Ordförande  Åsa Maria Edlund
Sekreterare   Christian Erlandsson
Ledamot  Josefin Andersson
 
AU 
Stig Carlsson
Gunilla Bernhardsson  
Jerker Lundin
Anna-Carin Ahlquist   

Lekmannarevisor
Fredrik Possé  

Auktoriserad Revisionsbyrå
Moore Ranby AB

Personal
Kanslichef   Anna-Carin Ahlquist  Göteborg     50 %
Idrottskonsulent Dick Stenberg    Göteborg   50%
Kanslist  Elisabeth Karlsson   Uddevalla   50%
Idrottskonsulent Linus Edlundh    Skövde   75%
Idrottskonsulent Robert Johansson   Skövde   75%
Idrottskonsulent Stina Wikström   Göteborg   100%
Vaktmästare   Yngve Gustafsson  Göteborg   100% 



Verksamhetsberättelse 2022

12

Representation

Konferenser, kurser och möten med Parasport Sverige
19 jan    Inkluderingsträff innebandy   Göteborg Stina Wikström
maj   Parasportgalan    Mölndal  Stig Carlsson
16 - 18 juni   Parasportkonferens    Malmö  Stig Carlsson
          Stina Wikström
          Agneta Johansson

5 - 6 Okt   Utbildar utbildning    Stockholm Dick Stenberg
          Linus Edlundh
          Stina Wikström

Löpande   Special Olympics Summer Games Digitalt  Stig Carlsson
okt   inför SDF-konferensen   Digitalt  Stig Carlsson
22-23 okt  SDF Konferens    Knivsta  Stig Carlsson
Löpande   SDF träffar/Workshops  Digitalt  Stina Wikström
          Anna-Carin Ahlquist
          Dick Stenberg 

Konferenser, kurser och möten med RF-SISU Västra Götaland
20 april   RF-SISU Årsstämma    Borås  Susann Andersson
          Stig Carlsson
Löpande   Region in movment    Digitalt  Stina Wikström
13-14 maj   Utvecklingsmöte   Göteborg  Stina Wikström 
          Dick Stenberg
          Styrelsen   

6 sept    Inspirationsföreläsning   Värsås  Robert Johansson
27 sept   Inspirationsföreläsning   Lerdala  Robert Johansson
28 sept   Inspirationsföreläsning   Skövde  Robert Johansson 

Löpande   Paramiljonen     Digitalt  Stig Carlsson
          Anna-Carin Ahlquist
Löpande   Rörelsesatsning i skolan  Digitalt  Stina Wikström
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Konferenser, kurser och möten med Västra Götalandsregionen

10/1 + 22/2   Överenskommelsen/IOP  Digitalt  Dick Stenberg
          Stina Wikström

 16, 24 aug   Paraidrottsstipendiet    Digitalt  Elisabeth Karlsson
          Robert Johansson
          Stina Wikström
          Linus Edlundh
          Dick Stenberg 

Löpande  Långsiktigt uppdra    Digitalt  Anna-carin Ahlquist
          Stina Wikström

Löpande  Nätverksträffar   Digitalt  Stina Wikström  

7 Nov   Utvecklingsmöte    Borås   Idrottskonsulenterna

Stipendier och Fonder 
24 maj    Utdelnings Grevillis Fond  Skara   Robert Johansson
          Stig Carlsson
IOP-Möte 
Löpande   IOP Nätverksträffar   Digitalt  Stina Wikström
          Dick Stenberg 
Löpande  IOP FUOP    Digitalt  Stina Wikström 

Idrottsspecifika möten 
Löpande   Skytte/ Bowling nätverket  Digitalt  Robert Johansson. 
          Stina Wikström

Övriga möten 
Löpande   Utveckling Ridsport   Göteborg Stina Wikström
feb-mars  Utveckling Kviberg   Digitalt  Stina Wikström
2/2 + 1/4   Folkhälsa i Mölndal   Mölndal  Stina Wikström
15 mars   Stena Fastigheter    Göteborg  Stina Wikström
Löpande   Skaraborg GO Skara   Digitalt  Linus Edundh
Löpande   Konferens Länsstyrelsen  Digitalt  Stina Wikström
15 - 18 sept  Innebandykonferens   Gävle  Robert Johansson
          Stina Wikström 
26 okt    Idrottsforskningens dag  Göteborg  Dick Stenberg
          Stina Wikström

Representation
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Verksamhetsnedslag

Utbildningar 
Västra Götalands Parasportförbund har under året arrangerat och genomfört diverse 
parasportutbildningar och föreläsningar. Under 2022 höll våra idrottskonsulenter utbildningar för bland 
annat IKI – Institutionen för Kost och Idrott vid Göteborgs Universitet, Högskolan Väst, Vara Folkhögskola, 
Bosöns Idrottskonsulentselever, Nordiska Rådet för Ryggmärgsskadade, Habiliteringar, Sports Coaching 
Management mfl i Inkluderande Idrott och ledarskap samt i Anpassad Fysisk Aktivitet.

Exempel på utbildningar och föreläsningar   Tillfällen Antal deltagare   
Högskola och Universitetsutbildningar    13  400 
Informationsinsatser med RF-SISU Västra Götaland  3   450 personer 

Västra Götalands Parasportförbund har under 2022 utbildat drygt 1100 personer för en ökad kunskap om 
parasport. Vi har under året haft 28 utbildningstillfällen.

Idrottsdagar, tävlingar och läger 
Nedanstående redovisning är ett axplock av genomförda idrottsdagar i egen regi eller i samverkan med 
andra föreningar och partners. 

       Tillfällen  Antal deltagare 
Friidrottstävlingar       3  600 
Parahandboll (Projekt)     10  100 
Paragame day       1  30 
ParaIdrottsskolan      20   57 
Sportlovs- och Höstlovsaktiviteter    8   95
Start Your Impossible Camp      13   50 
Hello Sweden Paralympiatravet & Pjäshallen  2  300 

Över 2000 personer har under året haft möjlighet att hitta sin sport eller utvecklats inom den 
idrott de älskar. 

Nätverk 
Här samlar vi ett urval av de tillfällen under året där vi haft möjlighet att knyta nya kontakter och/eller 
utveckla samarbetet med redan befintliga kontakter i vårt nätverk. 

        Tillfällen  Antal deltagare 
Idrottsspecifika träffar      18  50
ParaRun        11  55
Skara Sommarland       1  100 
Nätverket        3  69
        
Under 2022 har vi nätverkat med 500 personer från över 70 föreningar. Tillsammans har vi skapat mer 
rörelse för hela rörelsen. 
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Föreningsträffar, representation och konferenser

Under 2022 arbetade Västra Götalands Parasportförbund dels med inriktning på våra befintliga 
föreningar anslutna till Svenska Parasportförbundet men även mot föreningar som erbjuder parasport i di-
striktet och inte är anslutna till Parasport Sverige. Vi valde också att arbeta med föreningar som är intres-
serade av att erbjuda distriktets aktiva nya paraidrotter, genom att skapa nya föreningar eller 
”parasportsektioner” inom redan befintliga föreningar. 

Under 2022 har vi också haft ett hundratal möten, bedrivit utvecklingsarbete och samarbete med andra 
SDF, SF, organisationer och partners för att hävda Paraidrottens vikt I samhället. Vi har bland annat haft 
möten med: 
Göteborgs Bordtennisförbund, Svenska Triathlonförbundet, MIS (Vision och Motion), 
Svenska Handbollförbundet, Lekstorps IF, Parasimnätverket, GRBK, GRIF, Rehab Alpin / Rullegruppen, 
Fritidsbanken, Idrottsplatsen Dagligverksamhet, Göteborgs Friidrottsförbund, Hjälteföreningen, 
Olympic Göteborg, FSBU, 3V HIF, Paragolf i Göteborgs Distriktet, Bräcke Diakoni (REDA Appen), 
Playground Kviberg, Kungälvsbågskytteklubb, FUOP, 
Parasportcenter Sjuhäradshallen, SM Veckan, Göteborgs Stad. Piffl, Långeberga RK, Hello Sweden, 
Västsvenska och Svenska Seglingsförbundet, 7H Paraalpint, FUB Stockholm / Göteborg, Jag Kan Cykla,  
Angereds IS, Språng Dansutbildning, Svenska Strykelyftförbundet, RTP Göteborg, NAD, BRIS, 
RF-SISU Västra Götaland, Göteborgs Universitet, Högskolan Väst, Svenska Parasportförbundet
Västra Götalands Regionen, Higab, Vara Folkhögskola, 
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Sportotek 

Under 2022 har det hyrts ut ett tjugotal olika artik-
lar ur ”Sportoteket” till personer som vill testa en ny 
sport eller prova cyklar eller Framerunners innan de 
bestämmer sig för en egen investering. 
Efter sammanslagningen finns det nu tre sportotek i 
distriktet:
Övre Kaserngården 8 i Göteborg (Pjäshallen)
Mejerigatan 31 i Skara. 
Skansgatan 3 i Uddevalla

Scanna QR-koden eller besök vår hemsida för att se 
vilken utrustning det finns på respektive sportotek. 
Länk till sportoteket  

Vissa artiklar är mer attraktiva än andra. Boka din 
utrustning ur sportoteket i god tid innan du behöver 
den. 

Vi arbetar intensivt med att göra mer reklam för 
vårt ”Sportotek” på Instagram och Facebook. Vi har 
uppdaterat en del av bilderna på vår hemsida för att 
göra det mer synligt för distriktets aktiva. 

För mer information kontakta: 
Göteborg    Skara       Uddevalla
stina.wikstrom@parasport.se  linus.edlundh@parasport.se  elisabeth.karlsson@parasport.se 

https://parasport.se/distrikt/vastra-gotaland/for-dig-som-vill-idrotta/sportoteket/lista-over-sportoteket
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Projektrapporter 

IOP RehabAkademin
Under våren 2021 inledde fd Göteborgs Parasportförbund ett tvåårigt IOP (Idéburet offentligt partnerskap) 
tillsammans med Västra Götalandsregionen (VGR) genom Göteborgs Hälso- & Sjukvårdsnämnd. 
IOP:t avser Praktisk träning för personer med olika typer av funktionsnedsättningar & som får hjälpmedel 
utskrivna från Hälso- & sjukvården i Västra Götaland. IOP: t fortlöper vidare, 
men nu under Västra Götalands Parasportförbunds flagg.

Titeln på IOP: t är RehabAkademi – där vi på fd. Göteborgs Parasportförbund under våren 2021 valde att dra 
igång RullstolsAkademin/Rullstolsskolan. Under våren/hösten 2022 deltog 16 personer i RullstolsAkademins 
20 träningstillfällen.

Sjuhäradshallen IOP
Under 2022 har RF-SISU varit i gång, tillsammans med Borås Stad, med en inkluderad Öppen 
Fritidsgårdsverksamhet i Sjuhäradshallen Parasportcenter och Sjöbohallen med inriktning Idrott. 
Verksamheten riktar sig till barn och ungdomar i ålderns 10–16 år samt till målgruppen funktions-
nedsatta. 
På måndagar arrangerar RF-SISU Västra Götaland sportmåndag. Under två måndagar får man prova 
på en idrott där en förening är på plats och visar upp sig, efter två gånger byter vi förening/idrott. 
Under 2022 har det bland annat bjudit på enkeljympa med Friskis & Svettis, Pickleball med Viskans 
Pickleballclub, 
handboll med Byttorps IF, boxning med Skene AK samt innebandy tillsammans med FUB. 

Den 28 oktober anordnade RF-SISU Västra Götaland Special Olympic School Day i Borås. Mellan 
klockan 9-13 kom elever från grund- och gymnasiesärskolan till Sjuhäradshallen för att prova på olika 
idrotter. 
Special Olympics är breddidrott för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Special Olym-
pics ger möjlighet, att oavsett förmåga, visa sitt rätta jag genom att göra sitt bästa. 

Under dagen höll vi till i Sjuhäradshallen Parasportcenter, Borås Tenniscenter samt Gymnastiken Hus. 
224 elever hade anmält sig till denna dag och eleverna representerade skolor från Mark, Bollebygd, 
Tranemo och Alingsås samt Borås. Under dagen fick eleverna prova olika idrotter som exempelvis 
fotboll med NPF-laget, innebandy med FUB Borås, Boccia med IF Mormors gäng, pingis med Byt-
torps IF samt gymnastik tillsammans med MFC. Förutom ledare från idrottsföreningarna deltog unga 
ledare som instruktörer vid de olika stationerna. RF-SISU bjöd på frukt och Festis till alla elever, lära-
re och assistenter. Sammantaget var dagen mycket uppskattad av alla som deltog. 

Vi två andra tillfällen har vi från RF- SISU Västra Götaland mött särskolor, boenden, föreningsliv. Det 
skedde vid Linnémarchen och Kretsloppet special, där de båda arrangemangen slog rekord i antalet 
deltagare, vilket är otroligt roligt. 
Ett antal parasportföreningar tränar regelbundet i Sjuhäradshallen, vissa har haft svårt att locka till-
baka deltagare efter pandemin men flertalet av föreningarna är tillbaka i full kraft.
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Föreningen Uddevalla Open Parasport IOP
FUOP – Föreningen Uddevalla Open Parasport är en ideell förening som har till ändamål att befrämja 
idrottslig verksamhet i enlighet med idrottsrörelsens idé, vision och värdegrund. Föreningen är särskilt
inriktad på att bedriva Parasport för främjande av utveckling, utbildning, rehabilitering och habilitering hos 
barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning.

Med Parasport avses all idrott och fysisk aktivitet för personer med funktionsnedsättning, som vi utför för 
att kunna ha roligt, må bra och prestera mera. Parasport består av träning och lek, tävling och uppvisning,
och ger fysisk, psykisk, social och kulturell utveckling. 

Pågående projekt
*Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP)
Mellan Föreningen Uddevalla Open Parasport (FUOP) och Uddevalla kommun. 
FUOP har även stöd av RF SISU Västra Götaland i projektet. FUOP:s Idrottskonsulent kommer att fortsätta 
med uppsökande verksamhet (information och aktivitetstillfällen) hos Uddevalla kommuns särskolor och 
dagliga verksamheter med information och praktiska moment för att visa på möjligheterna till deltagande i 
idrott och andra fysiska aktiviteter hos föreningen Uddevalla Open Parasports (FUOP:s) medlemsföreningar.
Inom projektet kommer också att genomföras 
information och utbildning till/för personer med funktionsnedsättning, vårdnadshavare och ledsagare, samt 
Uddevalla kommuns tjänstepersoner och politiker, i samarbete med bland andra RF SISU och Parasport 
Västra Götaland. Parterna i distriktet jobbar även gemensamt mot visionen att tillskapa 
en PARANOD i Uddevalla för parasporten inom Fyrbodal.

*Förstudie Hall med inriktning för personer med funktionsnedsättning.
FUOP kommer fortsätta förstudien om rubricerad hall som en del i arbetet mot att kunna 
tillskapa en PARANOD i Uddevalla, där visionen är att hallen ska kunna utgöra ett fysiskt nav och tjäna som 
ett exempel för tillgänglighetsanpassning för alla kommunens anläggningar.

Parahandboll 
Under året har Västra Götalands Parasportförbund tillsammans med handbollföreningarna i Skövde: 
• IFK Skövde Handboll 
• Skövde HF 
• HK Country 
• HP Skövde 90
  
arrangerat 10 prova på-tillfällen i rullstolshandboll och sex tillfällen i gåendehandboll. I september tog 
Skövde United över prova på verksamheten och startade regelbundna träningar i Gåendehandboll. 
Skövde United är ett gemensamt lag över föreningsgränserna för Parahandboll.

Vid dessa tillfällen har antalet som testat parahandboll pendlat mellan 2-5 för rullstolshandbollen och 7-16 
för gåendehandbollen.

Under året så har vi också haft 4 avstämningsmöten.
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Pjäshallen

Under 2022 har sex paraidrottsföreningar och två dagliga verksamheter bedrivit sin ordinarie 
träningsverksamhet i Pjäshallen. Utöver detta var bland annat flera nationella, internationella
paraidrottstävlingar och nationella läger planerade i hallen under våren och hösten 2022. Glädjande nog 
kunde de flesta arrangemangen genomföras efter en lång och svår tid med pandemi.

Bland annat arrangerades Basketfestivalen av GRBK i maj i Pjäshallen, 3V Cupen och Unified Boccia under 
Göteborg Open. Det arrangerades också en hel del läger och sammandrag i Pjäshallen under 2022. Pjäshal-
len stod bland annat som värd för rullstolsdansen, boccian och sammandrag i Sverigeserier och i basketli-
gan.

Förutom all Parasport som bedrivs i Pjäshallen hyr en rad olika skolor, dagliga verksamheter och idrottsför-
eningar träningstid i hallen. Under dagtid hyrs hallen ut som gymnastiksal till 7 olika skolor och dagligverk-
samhet. På kvällar och helger hyrs hallen ut till dels föreningar och dels till arrangemang. 

Under2022 blev den årligen återkommande Symässan tyvärr blivit inställd på grund av Covid-19. Vi hade 
däremot ett arrangemang för Hello Sweden och Start Your Impossible Camp. 
Vi hyr även egen tid i hallen varje vecka för vår ParaIdrottsskola, ParaIdrottssluss samt för olika skol-, konfe-
rens- och föreningsbesök.
Beläggning är mycket god men Västra Götalands Parasportförbund ser noga till att verksamheten inte sker 
på bekostnad av förlorade träningsmöjligheter för idrottare med funktionsnedsättningar då tillgången på 
hallar är begränsade för denna målgrupp.

Föreningar som tillhör Västra Götalands Parasportförbund har förtur inför varje säsong vid önskemål och 
bokning av tider i hallen.
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Under 2009 tog vi en rad beslut rörande Pjäshallen, vilka vi har förstärkt under de gångna åren. För att 
kunna driva och få bäring i Pjäshallen krävs att vi måste försöka hyra ut hallen för mässor och arrangemang 
några gånger per år. 2009 fattade dock styrelsen beslutet att endast hyra ut hallen för andra arrangemang, 
en gång på våren och en gång på hösten under säsong. Det här beslutet togs för att störa den ordinarie 
verksamheten så lite som möjligt. Ytterligare ett viktigt beslut fattades, i enlighet med Idrott- och förenings-
förvaltningens policy, att Pjäshallen inte kan hyras för fester där alkohol serveras.

Under 2008 - 2011 utrustade Västra Götalands Parasportförbund ett tillgänglighetsanpassat gym i Pjäshal-
len. Under 2022 har arbetet med gymmet fortsatt och vi har idag ett fullutrustat tillgänglighetsanpassat 
gym. Priset för gymkortet är satt till 1000:-/halvår. För våra föreningar har vi en viss prisreducering om man 
är fler än 6 personer som löser gymkort vid samma tillfälle, då kostar gymkortet 800:-/ halvår. 
Om man vill ta med sig en vän eller en assistent som också vill träna kostar det 50: - / gång.
Vissa grupper samlas i gymmet periodvis. Gymmet har då fortfarande varit öppet för våra vanliga 
gymaktiva.

Under 2022 har flera av våra föreningar haft sina styrelsemöten, årsmöten och utbildningar i Pjäshallens
konferensrum. Det går att hyra konferensrummet på både vardagar och helger. Priset för att hyra konferens-
rummet en halvdag är 500: - och en heldag 1000: -.
Våra föreningar betalar 50: - / timma när de hyr konferensrummet.
I Pjäshallen har ett förbund och två föreningar sina kanslier. Förutom Parasport Västra Götaland så hyr för-
eningarna FSBU och 3V HIF kansliyta i Pjäshallen. Det här ger också en annan närhet och kontakt med våra 
föreningar som vi tidigare saknat.

Under 2022 har vi fortsatt jobbat hårt med att hitta lösningar för förvaring och förråd. Vi har också jobbat
hårt med underhållet i hallen. Två dagligaverksamheter, Munkhuset och Idrottsplatsen, är oss behjälpliga 
med underhåll på både insidan och utsidan av Pjäshallen. Arbetet med Pjäshallen är en spännande men 
arbetskrävande process i ständig förändring efter Västra Götalands Parasportförbunds och våra hyresgästers 
önskemål.

Ett mål under 2022 var att fortsätta arbetet med en tryggare miljö för våra hyresgäster samt ett miljö- och 
hållbarhetstänk i arbetet med Pjäshallen. Vi har fortsatt arbetet med sopsortering och återvinning. Under 
2019 lät Higab bygga ett återvinningshus bredvid Pjäshallen och låtit sätta upp belysning på Övre Kaserngår-
dens parkering. Det finns fortfarande en del kvar att önska kring belysningen för att etablera en trygg och 
säker miljö för våra hyresgäster. Vi har regelbundna möte med HIGAB för att försöka komma till rätta med 
det som vi och våra kunder upplever som ett problem i miljön runt Pjäshallen. 
Ett annat ständigt pågående och omfattande arbete som krävt mycket tid under 2022 är det Systematiska 
Brandskyddet, dels gentemot vår hyresvärd HIGAB och dels gentemot våra hyresgäster i Pjäshallen. Det här 
arbetet är mycket viktigt för oss då det är ett led i att rädda liv. Ansvaret som hyresgäst, utrymning av Pjäs-
hallen vid en eventuell brand, nödutgångar samt en förebyggande brandskyddsutbildning är arbeten som 
gjorts under året. Vi har fått mycket positiv kritik för de taktila utrymningsplaner och hjärtstartaren som vi 
investerade i 2014.

Under 2022 har vårt löpande renoveringsarbete i Pjäshallen fortsatt. 
Under sommaren 2022 lagade vi och förstärkte golvet på i A- och B-Hallen där basketmålet normalt körs. 
Det var ett stort och omfattande arbete som också innebar lätt slip och lack på hela golvytan.
Vi har också låtit laga och förstärka väggar, gjort arbete i förebyggande säkerhetssyfte, sett om el, VVS och 
bytt ut dörrautomatik.

Vi söker fortfarande efter en ny lösning på basketmål i A-hallen istället för den alltför tunga basketkranen. 
Det här arbetet är både tids- och ekonomiskt krävande och vi jobbar på bred front för att hitta den ultimata 
lösningen i en hall som är Kulturminnesbevarad.



Verksamhetsberättelse 2022

21

Fonder och Stipendier 

Grevillis Fond 2022

Idrottsledare      
Mona Andersson, RBU Skaraborg    
Mikael Lindqvist, Skara Handikappidrottsförening   
 
Aktiv 
Philip Jönsson, Mariestads Skyttegillé
Ebba Lindahl, Vara Hästsportklubb 

Benny Rosens Stipendium 

Gustav Larsson 
Angereds IS Friidrott 
Jeanette Björndahl 
Rudalens IF Bordtennis
Lucas Larsson 
3V HIF Framerunning
Nora Vikström 
MASS Simning
Robin Roos 
GRIF Rullstolsinnebandy

Västra Götalandsregionens Parasportstipendium 

Elit
Axel Jensen Wallin, Askim 
Marcus Malo, Göteborg   

Regional/Nationell 
Sofia Lundquist, Stenungsund 
Amanda Larsson, Möldahl 
Breddidrott/lag 
Angereds IS 

Ledare/Idrottsguide 
Martin Sahlberg, Uddevalla 
Marie Jaanson, Skepplanda 
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Ekonomi  

Västra Götalands Parasportförbunds ekonomi är stabil och redovisar för innevarande år ett plusresultat. 
Vi har under året 2022 varit lite extra försiktiga vad det gäller förbundets ekonomi eftersom det var det 
första året, efter sammanslagningen.

Vi har valt att redovisa Parasport Västra Götalands ekonomi och Pjäshallens ekonomi separat. Vi vill med 
denna redovisning visa att Pjäshallen på intet sätt belastar Västra Götalands Parasportförbunds ekonomi 
utan snarare är en stor tillgång. 

Mycket av det ekonomiska arbetet har under året gått åt till att skapa en struktur i ekonomin och bokföring-
en på grund av sammanslagningen av de tre förbunden.

Under året arbetade vi parallellt med RF-SISU Västra Götaland och tillsammans med Västra Götalands Regi-
onen fram ett tvåårigt långsiktigt uppdrag för Parasporten inom Västra Götalands Regionen. 
Bidraget till Parasporten från Västra Götalandsregionen uppgick 2022 till 2 225 352 kr .

Pjäshallens ekonomi har under året varit stabil trots pandemin och tapp av evenemang. Under året har vi  
genomfört en del investeringar och reparationer som vi redan under 2021 avsatte medel för. Det uppstår 
alltid nya kostsamma projekt när man driver en idrottshall. 

Pjäshallen har nu 16 år på nacken och en del reparationer är oundvikliga. Vi har under de senaste åren 
avsatt pengar i en reparations- och underhållsfond för Pjäshallens mer kostsamma projekt som tex förstärk-
ning och lackning av golvet, lagning av väggar och all den typen av underhåll i Pjäshallen inte skall drabba 
den dagliga driften av Pjäshallen.

Under 2022 bytte vi larmsändaren i Pjäshallen, dörrautomatiken i B-Hallen och lät utföra ett stort och 
omfattande golvarbete där vi förstärkte, lagade och slipade golvet på den yta där det tunga basketmålet 
körs och används. Dessa underhållsarbeten gjordes för medel som Göteborgs Parasportförbund avsatt från 
2021-2022.

Vi jobbar fortfarande på att hitta den ultimata lösningen för basketmålet i A-hallen då golvet i Pjäshallen 
ställs inför hög belastning av basketkranens tyngd. 

Det lokala stödet ifrån Göteborgs Stads Idrott- och Föreningsförvaltning till 
Västra Götalands Parasportförbund för att driva Pjäshallen 2022 var 1 600 000:-. Beläggningen i hallen var 
redan från början god, vilket gjort att vi under 2022 kunnat genomföra de projekt som vi inte 
vågade investera i under 2021. 

I och med att den nya Prioritet Serneke Arena byggdes miste vi några skolor som flyttade 
sin idrottsundervisning dit. Vi jobbar ständigt för att täcka den delen av uthyrningen med nya skolor som 
hyresgäster. Under 2022 har Pjäshallen A- & B-hall haft god beläggning både vad det gäller skolor och 
föreningar.

Pandemin har naturligtvis påverkat uthyrningen i Pjäshallen periodvis och vi har mist ett utav våra stora 
årligen återkommande evenemang. Vi arbetar nu för att hitta ett nytt stort återkommande evenemang som 
kan ge de hyresintäkter som vi behöver för att kunna täcka Pjäshallens kostnader och nya investeringar.

Ekonomisk rapport, revisionsberättelse samt Resultat- och Balansräkning bilägges separat.
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Förebilder 

3v HIF   Jerringprisfonden - Parasportgalan
Hjälteföreningen  Fair play priset - Idrottsgalan 
Mathias Eriksson Uttagen till ”Special Olympics World Games”
Michael Lindgren Årets ledare - Parasportgalan    
Nocolina Pernheim Guld Judo - EM i Italien 
Philip Jönsson  Sportspegelpriset - Idrottsgalan 

3V Handikappidrottsförening 

Mathias Eriksson 

Michael Lindgren 

Nicolina PernheimPhilip Jönsson
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Slutord 

Ett första år är slut i det nya stora distriktet Västra Götalands Parasportförbund. Styrelsen har påbörjat ett 
viktigt arbete med sikte på att än mer stötta och medverka till utveckling av paraidrotten i medlemsfören-
ingarna. 

Alla gemensamma ansträngningar måste vara fokuserade på att kunna erbjuda idrott, motion, rörelse och 
gemenskap till de som vill vara med oss. Vi ska dessutom än mer utveckla oss till ett starkt kompetensstöd 
för alla idrotter som vill erbjuda sin verksamhet till personer med funktionsnedsättning. 

Styrelsen vill rikta ett stort tack till Västra Götalandsregionen och RF-SISU Västra Götaland för stöd och sup-
port i omställningsarbetet. 

Ett stort tack till våra medlemsföreningar och ledare, andra organisationer och företag som på olika sätt har 
varit viktiga medspelare under året.

Styrelsen i Västra Götalands Parasportförbund

Stig Carlsson        Gunilla Bernhardsson Jerker Lundin
Ordförande        Vice ordförande  Ledamot

Susann Andersson       Mathias Carlsson  Mikael Lindqvist
Ledamot        Ledamot   Ledamot

Lars-Åke Johansson       Carita Grahn  Jennica Eriksson
Ledamot        Ledamot   Ledamot

Mattias Klasson      Stephan Hansson  Agneta Johansson Anna Starck 
Suppleant       Suppleant   Suppleant  Suppleant
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Anteckningar
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Våra lokalkontor 
Göteborg    Skövde     Uddevalla
Övre Kaserngården 8  Gustav Adolfs gata 49   Skansgatan 3 
415 27 Göteborg   541 45 Skövde    451 50 Uddevalla 
kansliet.vg@parasport.se linus.edlundh@parasport.se   elisabeth.karlsson@parasport.se
031-43 18 93   0709-58 19 82    0703-77 32 40


