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Mira Björk var en av deltagarna som 
provade på racerunning på Start Your 
Impossible Camp i Eskilstuna 2020.
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Para lympiska Kommittés 
verksamhet kan du göra det 
i  kommitténs Verksamhets rapport 
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Åsa Llinares Norlin sammanfattar en händelserik och utmanande verksamhetsperiod.  
Hon liknar den vid en resa där samarbete och förmågan att ställa om varit viktiga nycklar.

Inledning av ordförande

Föga anade vi vad som väntade när vi stod på 
förbundsmötet ute på  Arlanda för två år sen. Ett OS 
och Paralympics 2026 som gick till Italien, ett inställt 
Special Olympics World Winter Games 2021 och ett 
uppskjutet Paralympics som skulle gå av stapeln i 
Tokyo 2020.

Arbetet som vi har gjort tillsammans sedan för-
bundsmötet 2019 vill jag likna vid en resa. Som ord-
förande vill jag lyfta några särskilda händelser – olika 
stopp på resan. 

Första stoppet blir i Lausanne i juni 2019. Vi var 
fyra personer från Sveriges Paralympiska  Kommitté 
som åkte ner för att delta i röstningen om OS och 
Paralympics 2026 till Stockholm/Åre. På plats 
i Schweiz var representanter från svenskt näringsliv, 
idrottsprofiler, politiker samt kungahuset. Från början 
var energin på topp, men ju närmade omröstningen 
vi kom desto mer fick vi känslan av att det inte skulle 
gå vägen. Det var med stor besvikelse vi såg oss 
besegrade av Italien, men vi ska slå oss för bröstet 
och vara stolta över vår kandidatur som fokuserade 
på social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. 

Det andra stoppet på resan blir arbetet med Special 
Olympics World Winter Games 2021 och förtävling-
arna Special Olympics Sweden Invitational Games 
2020. Ända sen årsskiftet 2018/2019 var arbetet 
omfattande med att planera och förbereda inför 
spelen. Tyvärr fick vi till sist avsäga oss värdskapet 
för huvudtävlingarna på grund av ekonomiska skäl. 
Däremot genomfördes förtävlingarna, med 450 del-
tagare från 19 länder som samlades i Åre och Öster-
sund för att tävla i sju idrotter. Det var fina dagar 
med strålade sol, glädje, gemenskap, dans och sång 
bland deltagarna. Det unika med dessa tävlingar var 
att det genomfördes ett medicinskt program,  Healthy 
Athletes, där över 1 000 frivilliga hälsokontroller 
gjordes på tävlingsdeltagare och på personer från 

gruppboenden i närheten. Hälsokontrollerna belyste 
hälsan hos personer med funktionsnedsättning och 
la en grund för fortsatt arbete med ökad aktivitet för 
målgruppen. 

Det tredje stoppet blir givetvis pandemin som 
 drabbat världen. Att Parasport Sverige skulle 
 påverkas rådde det ingen tvekan om, men ing-
en visste hur länge och i vilken omfattning. Prova 
på-aktiviteter, träningar, läger, tävlingar har ställts 
in och det dagliga arbetet för det centrala kansliet, 
våra SDF och idrottskommittéer har påverkats stort. 
När det här skrivs har Riksidrottsförbundet just 
släppt statistik över hur idrottsrörelsen påverkats av 
 pandemin och vi ser att parasporten har tappat över 
40 procent av sina aktiva. Det är förödande siffror 
som tydligt indikerar att många är drabbade. Men 
i dessa prövande tider har vi i parasporten visat att 
vi är starka till sammans. Trots de dystra siffrorna 
har vi sett och ser fantastiska initiativ för att fortsätta 
inspirera till  rörelse, fysisk aktivitet och idrott. Runt 
om i landet har det gjorts inspirerande intervjuer, 
digitala  träningar,  utbildningar och samtal som har 
lyfts på sociala medier och i digitala forum. Genom 
alla dessa insatser ser vi förhoppningsvis till att i viss 
mån minska de negativa konsekvenserna av rörelse-
inskränkningarna många upplever under pandemin.  

Under den här perioden har vi skapat ett närmare 
samarbete mellan förbundsstyrelse, det centrala 
kansliet och distrikten främst genom digitala  möten 
och samverkan. Vi är fortfarande inte igenom 
 pandemin och nu mer än någonsin behöver vi kroka 
arm och tillsammans stötta varandra att orka hålla ut. 

Minns vad jag citerade på våra distriktsträffar; Det 
kommer en vår – det gör det alltid. 
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Åsa Llinares Norlin
ordförande Parasport Sverige
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PATRIK MODIN, VICE ORDFÖRANDE 
Jag vill belysa arbetet med Samordnat Elitidrottsstöd 
2.0, som genomförs av Svenska Parasportförbundet 
och Sveriges Paralympiska Kommitté tillsammans 
med Riksidrottsförbundet och Sveriges Olympiska 
Kommitté.

Att välja idrotten som karriär är långt ifrån självklart 
och även om de rent idrottsliga förutsättningarna 
bedöms goda är elitsatsningen ett risktagande – inte 
minst ekonomiskt. Den stora gruppen av elit idrottare 
inom parasporten lever på stipendier, mycket små 
 inkomster eller rent av på CSN:s bidrag och lån 
under karriären.

Den internationella konkurrensen ökar för varje 
år som går och svensk paraelit behöver ett kraftfullt 
ekonomiskt tillskott för att utveckla och förbättra 
landslagsprogrammen, de aktivas sociala situation, 
tränartjänster samt genomföra utvecklingsarbete 
i olika former. 

Det som behövs är:
• Nytt statligt stöd 
• Kommersiellt stöd till Samordnat Elitidrottsstöd 
• Omfördelning av innevarande statligt stöd 

Att vända trenden för svensk paraelit kräver en högre 
ambition. Det är vad Samordnat Elitstöd 2.0 syftar 
till. Här föreslås att Sverige ska ha målsättningen 
att vara en topp 20-nation på Paralympics vilket kan 
jämföras med de senaste sommar- och vinterspelen 
där Sverige slutat på plats 49 respektive 24 i medalj-
ligan. 

MATHIAS KEMI, LEDAMOT
Vi kan glädjande konstatera att våra samarbets-
partners ser långsiktigt på samarbetet med svensk 
parasport och står lojalt vid vår sida även när idrotts-
verksamheten i stort sett har stått still under rådande 
pandemi. Ett antal avtal har löpt ut under perioden 
och i nästan samtliga fall har dessa avtal förlängts.

En höjdpunkt under 2020 var att ATG tog  beslutet 
att byta namn på en av svensk travsports årliga 
höjdpunkter: Olympiatravet blev Paralympiatravet. 
Premiäråret blev en succé med rekordbelopp på 
checken till Sveriges Paralympiska Kommitté. 

Värt att lyfta är också att Special Olympics har fått 
en ny huvudsponsor i Sigma. 

ELLIS KIVI, LEDAMOT
Parasport Sveriges hållbarhetsarbete har utvecklats 
på flera fronter. Kandidaturen för Paralympics och 
OS 2026 var hårt präglad av en hållbarhetsprofil där 
vi definierade hur vi ser på social, ekonomisk och 
ekologisk hållbarhet. Även om Sverige inte vann 
spelen lämnade förberedelsearbetet ett tydligt legacy 
för idrottens centrala roll och ansvar för hållbar 
utveckling.

Förbundets verksamhet är mång dimensionell 
och  berör alla de globala hållbarhetsmålen. 
 Under  verksamhetsperioden har vi också vågat 
 bredda vårt perspektiv och se på hur vi kan växa 
 genom  samarbeten med andra. Vi har inte ensamt 
 kompetens eller mandat att forma svensk idrotts 
hållbarhetsarbete, det är något vi måste göra 
 tillsammans.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
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KARIN OLSSON SANDBERG, LEDAMOT OCH 
ORDFÖRANDE I IF-RÅDET
Då Special Olympics Sverige tvingades att ställa 
in värdskapet av Special Olympics World Winter 
Games 2021 var det ändå roligt att vi som organisa-
tion kunde genomföra vårt första nationella vinterspel 
år 2020. 18 andra SO-program bjöds in att delta 
i tävlingarna som blev en succé och framför allt ett 
minnesvärt evenemang. Inte minst för att hälso-
screeningen Healthy Athletes genomfördes för första 
gången, där det blev tydligt hur parasporten kan visa 
att föreningsidrott är en nyckel till bättre hälsa och 
ökad inkludering.  

Under den gångna perioden har Parasport Sverige 
startat upp ett ambassadörsprogram inom Special 
Olympics. I programmet ingår åtta idrottsaktiva och 
sex mentorer som ska fungera som förebilder med 
syfte att locka fler personer med funktionsnedsätt-
ning att börja idrotta.

Vi på förbundet är särskilt glada över att ha på-
börjat det strategiska arbetet med att se över hur 
vi på bästa sätt kan använda metoden Special 
 Olympics när vi utvecklar idrott för personer med 
intellektuell funktionsnedsättning. 

THOMAS WILHELM, LEDAMOT
Projektet Champa Arena  handlar om tillgänglighet 
för personer med funktions nedsättning på idrotts- 
och träningsanläggningar. Bakgrunden till  projektet 
var att det på distrikts- och förenings nivå hade 
 identifierats ett behov av en  samlad kompetens 
gällande just tillgänglighet,  särskilt vid om- och ny-
byggnationer samt inventering av anläggningar inför 
tävlingar. 

Ett av målen i projektet var därför att ta fram en 
manual med goda exempel på smarta lösningar 
och en lathund gällande tillgänglighet, som bland 
annat SDF och föreningar kan ta del av. Projektet 
har lett till bra samarbete med distrikten och Para-
sport  Sverige välkomnar förslag på hur projektet kan 
användas i det vidare arbetet runt om i landet. Alla 
projekt som initieras av förbundet har syftet att bidra 
till hela parasportens utveckling och ge nytta för så 
många som möjligt. 

JAN BJÖRFELDT, LEDAMOT
Den ökade dialogen med våra distrikt är något som 
jag vill lyfta. På förbundsmötet 2019 togs beslutet 
om att öka  dialogen mellan förbundet centralt och 
distrikten, vilket hade efterfrågats. Den nya styrelsen 
uppdrog omgående till generalsekreteraren att inleda 
ett  arbete med den målsättningen.

Ett stort antal träffar med distrikten planlades och 
inleddes redan under hösten 2019 med Linda Torége 
och Leif Thorstenson som ansvariga. Även en 
 representant för styrelsen, företrädesvis  ordföranden, 
medverkande.  

Totalt blev det ett 40-tal möten i olika konstella-
tioner (personal, förtroendevalda, idrottskommittéer, 
och mixat). Av känd anledning blev huvuddelen av 
dessa digitala, men åtminstone en handfull genom-
fördes fysiskt. Jag var själv med i olika roller och 
upplevde många givande diskussioner.  

En sak kan man med säkerhet konstatera: Dialo-
gen med distrikten har ökat markant efter 2019.

HARRIET TIDERMAN SÄFWENBERG, LEDAMOT 
Parasport Sverige är en fantastisk och helt unik orga-
nisation med flera olika uppdrag. Vi är förbundet som 
möjliggör att personer med intellektuella funktions-
nedsättningar får en möjlighet att idrotta och vara 
fysiskt aktiva. Vi deltar i och påverkar utvecklingen 
internationellt i organisationen Special Olympics.  

Vi är förbundet som samlar och ansvarar för 
de para idrotter vilka ännu inte har någon hemvist 
i andra förbund. Arbetet med inkludering av idrotter 
i respektive hemförbund har fortsatt hög prioritet, 
men fram till att det är genomfört är ansvaret vårt.  

Vi är också Sveriges Paralympiska Kommitté som 
ansvarar för att ge elitidrottare de allra bästa förut-
sättningarna att nå framgångar och förhoppningsvis 
medaljer i de Paralympiska spelen.  

Parasport Sverige är den centrala punkten för 
alla paraidrottare. Vi har kompetens och kunskap 
om para idrott, på alla nivåer, och är därmed ett 
kompetens stöd för alla paraidrottare oavsett vilket 
idrottsförbund de tillhör. Vi har också en viktig roll 
i påverkansfrågor och politiska frågor såväl på riks-
nivå som regionalt.



Strategi 2025 är basen i all vår verksamhet. Den påverkar både vad vi gör 
och hur vi gör verksamhet. Strategin utgår från våra stadgar där vårt ändamål 
och syfte som organisation beskrivs. Strategin har tre huvudmål och ett antal 
 strategiska områden under varje mål.  

Strategi och riktning

PARASPORT SVERIGES STRATEGI 2025 
Mål 1. Parasport Sverige – en nytänkande och stark 
kraft i svensk idrottsrörelse 

Strategiska områden:  
• Vi (Parasport Sverige) bidrar i utvecklingen av 

den moderna föreningen där paraidrottaren har 
en självklar plats i svensk idrottsrörelse. 

• Vi arbetar för att parasporten i Sverige syns på 
alla nivåer och arenor inom svensk idrottsrörelse. 

• Vi driver politiska frågor om parasportens särskil-
da villkor i hela landet. 

• Vi är en nytänkande och attraktiv organisation att 
vara en del av och samverka med.  

Mål 2. Ett livslångt idrottande för personer med funk-
tionsnedsättning 

Strategiska områden: 
• Vi gör det enkelt och roligt att vara med och ha 

en aktiv livsstil genom hela livet. 

• Vi bidrar till utveckling av nya former för träning 
och tävling för personer med funktionsnedsätt-
ning inom hela den svenska idrottsrörelsen. 

• Vi utvecklar breddidrott såväl som elitidrott.  
 
Mål 3. Parasport Sverige leder paraidrotten till 
framgångar i Paralympics och andra internationella 
parasport tävlingar 

Strategiska områden:
• Vi erbjuder paraelitidrottare bästa möjliga stöd 

i deras satsning. Ambitionen skall vara att öka 
idrott arnas ekonomiska förutsättningar att satsa 
på idrotten. 

• Vi utvecklar paraelitidrotten genom att bidra 
i  utvecklingen av tränarutbildning. 

• Vi driver det paralympiska arbetet med engage-
mang och delaktighet från samtliga paralympiska 
idrottsförbund. 

• Vi driver den svenska idrottens intressen på 
 internationella arenor för paraidrott. 
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STADGAR - Vårt övergripande syfte

STRATEGI - Vad vi vill uppnå till 2025

VERKSAMHETSINRIKTNING – Vad vi ska göra de närmaste två åren för att uppnå strategin

AKTIVITETSPLAN – Hur vi ska uppnå verksamhetsinriktningen



PARASPORTEN OCH OMVÄRLDEN 2019-2021  
Under verksamhetsperioden nådde  parasporten 
ett flertal nya framgångar, men drabbades även 
av  omvärldens nya förutsättningar med  utbrottet 
av coronapandemin. I mars 2020 avbröts 
 hastigt stora delar av verksamheten för att åta 
 försiktighets åtgärder och minska smittspridnings-
risken inom  förbundets verksam het. Resterande 
verksamhetsperiod har majoriteten av  aktiviteterna 
ställts om till digitala forum och krävt en ökad 
 omfattning av planering, scenarioplanering och 
 uppföljning.  

Samtidigt har pandemin medfört nya möjligheter. 
Inom parasporten är vi vana vid att över komma 
 hinder och har ett nytänkande förhållningssätt 

 inarbetad i organisationskulturen. Parasport  Sverige 
har initierat nya samarbeten och fått möjlighet 
till ny extern finansiering för att svara till de nya 
 f  ör utsättningar pandemin medfört.  Myndigheter, 
 stiftelser, fonder och företag har uttryckt stöd 
i  olika former för idrotten generellt och  parasporten 
 specifikt. 

Under året har förbundet arbetat lösnings-
orienterat, vilket lett till ett flertal kreativa  lösningar 
och nya sätt att driva parasport verksamhet. 
 Pandemin påskyndade nyttjandet av digitala 
 mötes former och Parasport Sveriges distriktsförbund 
(SDF), idrottskommittéer (IK) och råd har tagit del 
av ett otal möten där vi arbetat till sammans gällande 
bland annat strategier, organisation och projekt.
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Strategi 2025 är basen i Parasport Sveriges verksamhet och påverkar både vad vi gör och hur vi gör verk-
samhet. Bilden ovan är från förbundsmötet 2019.



Mål1:Ennytänkandeochstarkkraft
i svensk idrottsrörelse

DEN MODERNA FÖRENINGEN  
ParaMe: I september 2020 lanserades Parasport 
Sveriges rekryteringsverktyg ParaMe med över 290 
föreningar, vilket snabbt ökade till nästan 400 fören-
ingar innan årets slut. ParaMe är en inspirerande och 
informerande sajt för all parasport, inte bara inom 
vårt eget förbund utan även andra delar av idrotts-
rörelsen. Sajten gör det enklare för  personer med 
funktionsnedsättning att hitta träning, aktivitet och 
föreningar, den förenklar föreningars rekryterings-
arbete och ökar samverkan mellan Parasport 
 Sverige och andra specialidrottsförbund.  

Under de första fyra månaderna var antalet 
unika  besökare på para-me.se nästan 7 000, trots 
 pågående pandemi. I en tidig undersökning efter 
lanseringen, med 26 svarande föreningar, hade 
25 procent blivit kontaktade av personer som hittat 
till föreningen via para-me.se. 

ParaMe har uppmärksammats i flera tidnings
artiklar och radioinslag både nationellt och lokalt. 
Sajten har också uppmärksammats av bland annat 
Riks idrottsförbundet (RF), andra specialidrotts-
förbund (SF) och idrottsföreningar som ett bra 
 exempel på hur modern rekrytering kan fungera. 
Även organisationer som DHR, RBU och Syn-
skadades Riksförbund har lyft den nya sajten, samt 
ett flertal kommuner och regioner. 

– Vi måste pumpa ut informationen. Även om 
många föreningar pausat verksamheten finns det 
bra tips på annan träning på ParaMe, till  exempel 
inspelade träningspass som vem som helst kan 
göra hemma i vardagsrummet, säger Ewa Anemyr, 
idrotts konsulent på Parasport Småland i en intervju 
med Parasportmagasinet. 

SDF, SISU & Inkludering: Den moderna föreningen 
är en förening som välkomnar alla, oavsett förutsätt-

ningar. För att parasporten ska bli en självklar del 
inom idrottsrörelsen har arbete skett på många håll 
under verksamhetsperioden. Under 2020 genom-
fördes ett flertal stormöten och konferenser där 
Parasport Sveriges SDF inspirerat varandra genom 
erfarenhetsutbyten. Distrikten har också har  bedrivit 
projekt tillsammans med andra specialidrotts-
förbunds (SF) distriktsförbund och RF-SISU gällande 
till exempel tävlingsorganisering, ledar-/domar-
utbildning och rekrytering. Parasport Sveriges SDF 
besitter stor kompetens och bidrar med såväl nätverk 
som kunskap i olika projekt tillsammans med andra 
aktörer inom svensk idrott.  

PARASPORTEN SYNS PÅ ALLA NIVÅER 
Parasportgalan: I samband med pandemins 
utbrott valde Parasport Sverige att snabbt avbryta 
 planeringen av den traditionella galamiddagen och 
planerade i stället om upplägget till en digital live-
sändning. Trots den korta omställningstiden genom-
fördes galan med större spridning än vad som hade 
varit möjligt med det tidigare planerade upplägget. 
Galan hade en räckvidd på cirka 250 000 tittare 
och gav cirka 25 500 reaktioner. Störst effekt sågs 
på Instagram, där räckvidden fördubblades jämfört 
med föregående år. Kultur- och demokratiminister 
 Amanda Lind skickade en hälsning under gala-
sändningen: ”Att se möjligheter där andra hade sett 
en ursäkt. Att göra en begränsning till en anledning 
att skapa något nytt. Det är parasportens signum. 
Därför är jag inte det minsta förvånad över att det 
är just para sporten som väljer att hitta vägar för att 
 genomföra sin gala trots extremt svåra omständig-
heter. Jag är otroligt glad över att ni ordnade så att 
jag och alla andra kunde följa galan i den här formen 
i stället, och att jag i stället för att tala fysiskt fick 
skicka en videohälsning.”  
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Heja Sverigelaget: I augusti 2020 hade Heja 
 Sverigelaget premiär på SVT2 och UR Play. 
I  tvserien fick tittaren följa Lille Ruoskanen, Mike 
Malmer, Linnéa Bäckman och Jimmy Andersson på 
deras resa till världens största idrottsevenemang 
för personer med intellektuell funktionsnedsättning 
– Special Olympics World Summer Games i Abu 
Dhabi. Premiäravsnittet sågs av 45 000 personer. 

– Jag blev väldigt chockad när jag fick höra att 
45 000 hade tittat. Det är kul att det är många som 
vill se serien, säger Linnéa Bäckman i en intervju 
med Parasportmagasinet. 

Special Olympics Ambassadörs program: I slutet 
av 2020 utbildade Special  Olympics Sverige sina 
första ambassadörer i ett pilotprogram. Ambassa-
dörernas syfte är att sprida Special Olympics både 
nationellt och internationellt och är förebilder för per-
soner med intellektuella funktions nedsättningar som 
idrottar eller som vill börja idrotta. Ambassadörerna 
brinner för idrott och älskar att sprida rörelseglädje.  

Isak Langfors, en av de första ambassadörerna, 
säger: 

– Det är kul att få vara en av de första. Samtidigt 
känner jag lite press då vi ska sätta grunden för 
det ambassadörerna ska göra. […] Jag vill vara en 
ambassadör som ger vägledning och hjälper andra 
i viktiga frågor och i kunskapsbiten – jag får kunskap 
och kan ge kunskap tillbaka. 

Ambassadörernas roll förväntas utvecklas under 
de kommande åren och programmets pilot visar stor 
potential att byggas vidare på. När smittspridnings-
risken minskar kommer ambassadörerna att ta en 
naturlig roll i såväl reklamkampanjer, föreläsnings-
tillfällen och som förebilder på School Days och 
tävlingsevenemang.

VI DRIVER PARASPORTPOLITISKA FRÅGOR  
Almedalen och Paradalen: Under 2019 deltog 
Parasport Sverige i Almedalsveckan och arran-
gerade samt medverkade bland annat i paneler och 
gruppdiskussioner om idrottens värde till samhälls-
utveckling och turism. Det genomfördes olika 
 aktiviteter med bland annat Riksidrottsförbundet, 
Sveriges Olympiska Kommitté, ATG och Scandic. 

Förbundet arrangerade även en workshop om 
 rekrytering i föreningslivet, samt stod som värdar för 
det årliga nätverket för tillgänglighet – Tillgänglighets-
arenan.

Under de unika omständigheterna som rådde 
 sommaren 2020 valde förbundet att arrangera en 
 serie samtal med representanter från riksdags-
partierna för att diskutera förutsättningarna till 
idrottande för personer med funktionsnedsättning. 
Serien kallades för ”Paradalen” och sändes digitalt. 
Upp lägget hade ett viktigt symbolvärde i att vår 
 organisation ställer om istället för att ställa in och 
resulterade i att innehållet spreds under en längre tid 
då det kan delas och visas vid fler tillfällen. 

SDF får stöd i sitt politiska arbete:  Samarbetet 
mellan Parasport Sveriges centrala kansli och 
distriktsförbunden (SDF) har intensifierats under 
 perioden, framförallt digitalt på grund av  pandemin. 
Tillsammans har vi arbetat med den gemen-
samma budskapsplattformen, det  parasportpolitiska 
 programmet och tillsammans har det tagits fram 
 lokala och regionala debattartiklar. Parasport 
 Sveriges SDF har också bidragit i arbetet med 
förbundets olika utvecklingsprojekt som ParaMe och 
ParaPepp. 

Omvärldsbeskrivning: Under verksamhets-
perioden har förstudien ”Förutsättningar för  personer 
med funktionsnedsättning att nå ett aktivt och 
själv ständigt liv” spridits brett. Studien förklarar 
hur  Para sport Sverige ser på och relaterar till sin 
 omvärld. De  hinder som finns för idrottande (till 
exempel transporter, tillgänglighet, ekonomi) likställs 
med en hinderbana. För att komma i rörelse  behöver 
man ta sig  igenom hela hinderbanan, det kvittar 
vilket hinder man ramlar på om man inte kommer 
fram. För studien finns att läsa på Parasport Sveriges 
 hem sida. 

Parasport Sverige får allt fler förfrågningar om att 
vara kompetensstöd för andra specialidrottsförbund, 
myndigheter och externa organisationer. Liknelsen 
med hinderbanan har varit ett viktigt pedagogiskt 
verktyg för att förklara hur hela samhället  behöver 
 arbeta och samverka för att möjliggöra för fler 
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 personer med funktionsnedsättning att idrotta regel-
bundet i föreningslivet. 

NYTÄNKANDE OCH ATTRAKTIVA 
 SAMARBETEN 
Kommunsamarbeten: Under verksamhetsperioden 
drevs projektet Champa med två  verksamhetsben: 
ett mentorskapsprogram för barn och unga med 
funktionsnedsättning samt en metod för att  inventera 
tillgängligheten på idrottsanläggningar.  Projektet 
drevs genom ett unikt kommunsamarbete, där 
 Para sport Sverige arbetade nära Östersunds 
kommun, Eskilstuna kommun och Malmö Stad. 
Samarbetsmodellen är ett helt nytt sätt att bedriva 
verksamhet mellan kommun och idrottsförbund, där 
båda parter kan stötta varandra med sina respektive 
resurser.  Modellen har potential att användas vidare 
till sammans med fler kommuner och ger en stark 
grund att skapa bättre förutsättningar för en stark 
lokal parasport.  

– Vi vill att folk ska komma till Östersund och gärna 
bosätta sig här och då måste vi vara till gängliga 
för alla, säger Göran Matzén, projektledare på 
Östersunds kommun, i en intervju med Parasport-
magasinet  

Nätverk: Parasport Sverige har deltagit i ett flertal 
större nätverk och samarbetsforum, både i former 
som vi själva arrangerat och externa. Förbundet 
arrangerar bland annat sponsorträffar, ett para sport-
politiskt nätverk och samverkansträffar i projekt-
verksamheter. 

Två av många exempel på externa nätverk som 
Para sport Sverige deltar i:  

Mistra Sport & Outdoors är ett forsknings- och 
samverkansprogram för att skapa kunskap och 
 lösningar för ökad hållbarhet inom idrotten och 
 friluftslivet. Samarbetet består av sju universitet och 
23 samhällsaktörer – däribland Parasport Sverige. 

SNAFA är ett svenskt nätverk för anpassad fysisk 
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aktivitet för barn och unga med funktionsnedsätt-
ning. Nätverket koordineras av Halmstad Högskola 
och samlar cirka 400 idrottslärare, idrottspedagoger, 
sjukgymnaster, speciallärare, specialister, forskare 
och fritidskonsulenter. 

Pilotprojekt: Accessibility View: Parasport 
 Sverige arbetar regelbundet med att undersöka 
nya  lösningar för att skapa bättre förutsättningar 
för idrottande.  Genom projektet Champa har för-
bundet  undersökt förutsättningarna för tillgänglig-
hetsarbete på idrottsanläggningar. Bland annat 
utvecklades en pilot av virtuella kartläggningar, som 
testades för första gången på en idrottsanlägg-
ning i  Stockholms området. I piloten kan potentiella 
besökare få en virtuell rundtur av en anläggning, 
vilket skulle kunna ge värde full information om hur 
anläggningen är utformad och om den är tillgäng-
lig för besökaren att vistas i eller inte. Med grund 
i piloten diskuteras nu en eventuell vidareutveckling 

till sammans med anläggningsägare, sponsorer 
och andra intressenter av att skapa bättre idrotts-
verksamhet för fler. 

Malmö Open – rekordsiffror och live sändning: 
Under Malmö Open 2019 deltog närmare 2 000 
tävlande från 22 olika länder i 13 idrotter. För 
 första gången livesändes tävlingarna, där fler än 
någonsin fick möjlighet att följa  evenemanget. 
Live sändningarna möjlig gjordes genom ett unikt 
samarbete mellan  Malmö Open och ett kultur- 
och integrations projekt med ensamkommande 
 ungdomar. Hundratals  timmar med idrott och 
 tävlingar sändes live från tävlingen. 

– Målet var att vi skulle sända från varenda arena, 
så att den som ville se idrotterna hade möjlighet till 
att se dem. Vi har haft en till två kameror per sport 
som har sänt från morgon till kväll. Över 300 timmar 
blev det, säger Lisa Lundell, tävlingsansvarig för 
Malmö Open.

Malmö Open. Närmare 2 000 idrottare deltog i Malmö Open 2019. För första gången live sändes 
 tävlingarna vilket gav fler än någonsin möjlighet att ta del av evenemanget. ”Över 300 timmar blev det”, 
säger Lisa Lundell, tävlingsansvarig.
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Mål 2: Ett livslångt idrottande

ENKELT OCH ROLIGT ATT VARA MED 
Mentorskapsprogram med aktivitetscoacher: 
Under 2019-2020 pågick projektet Champa, som 
bland annat utvecklade ett nytt program med fokus 
på förebilder och självutveckling för barn och unga 
med funktionsnedsättning. Barnen i projektet blev 
matchade med en aktivitetscoach, en så kallad 
”livsstilslots”, och tillsammans utforskade de olika 
aktivitetsformer.  

– Jag älskar rörelse och vet hur mycket det betyder 
med förebilder. När jag miste benet i en olycka var 
förebilder väldigt betydelsefulla för mig och nu är 

det extra roligt att få vara den som inspirerar andra, 
säger aktivitetscoachen Sonia Elvstål. 

School Days: De populära prova på-dagarna 
 Special Olympics School Days har genomförts på 
särskolor över hela landet. Årligen arrangeras ett 
trettiotal School Days och sedan lanseringen 2015 
har tusentals elever i särskolan fått chansen att 
prova idrott. Vilka idrotter som erbjuds beror på vilka 
lokala föreningar som finns på orten. Dagarna upp-
skattas både av deltagarna och de föreningar som 
presen terar sin verksamhet och söker nya medlem-
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mar. Under 2019 lanserades ”School Days Unified” 
– där elever både med och utan intellektuell funk-
tionsnedsättning deltar i aktiviteterna tillsammans.  

– Man springer och har roligt. Det är bra för 
 kroppen, man tränar och blir bättre, säger Karl, 
 deltagare. 

– Man blir starkare och man lär känna varandra. 
Man samarbetar med varandra också, säger Rhoda, 
deltagare. 

– Det har varit både utmanande och roligt. 
 Spännande att träffa alla nya förmågor som vi 
 hoppas kommer att spela i vårt lag, säger Anna-Ca-
rin från Södertälje FF. 

Konceptet fick anpassas i linje med restriktionerna 
under coronapandemin. Det innebar bland annat att 
hålla nere antalet elever som vistas i idrotts hallarna 
samtidigt, att hålla dagarna utomhus, digitala dagar 

och större fokus på uppsökande verksamhet. Vissa 
School Days har fått skjutas på framtiden. 

Start Your Impossible Camp: 2019 genom fördes 
sex prova på-läger på olika orter, från Luleå i norr till 
 Jönköping i söder. Cirka 25 idrotter erbjöds och över 
200 deltagare var anmälda.  

Under 2020 anordnades totalt fyra läger trots 
pågående pandemi. I början av året hölls läger 
i  Östersund och Falun med idrotter som längd- 
och alpin skidåkning, curling, badminton, cykling 
och  rull stols  tennis. Två läger till var planerade 
under  våren men dessa blev uppskjutna till  efter 
 sommaren. Deltagar antalet i Eskilstuna och 
 Jönköping blev  något färre än vanligt och med ett 
tydligt fokus på minskad smittspridning och säkerhet 
för alla  inblandade. Ytterligare två läger, Stockholm 
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och Luleå, fick vi dessvärre ställa in helt på grund av 
covid-19.

Lägren involverar ofta Parasport Sveriges SDF, 
andra SF och lokala föreningar för att ge bättre 
 förutsättningar för rekrytering på lokal nivå. 

NYA FORMER AV TRÄNING OCH TÄVLING  
ParaPepp: När coronapandemin drabbade i stort 
sett all idrottsverksamhet under våren 2020 möjlig-
gjorde Radiohjälpen för ansökningar för anpassad 
verksamhet utefter Folkhälsomyndighetens restrik-
tioner. Parasport Sverige beviljades medel att skapa 
träningsfilmer och digital inspiration. Under namnet 
ParaPepp publicerades 51 videor för att inspirera 
till fortsatt träning i hemmamiljö. Passens innehåll 
varierar och täcker bland annat in styrka, kondition, 
rörlighet, mental hälsa och leds av aktiva para-
idrottare. Vid ett flertal tillfällen togs passen fram 
direkt av föreningar och SDF. ParaPepp blev därför 
något förbundet, våra distrikt, föreningar och aktiva 
kunde utveckla tillsammans som gemensam corona -
anpassad verksamhet. 

Klippen hade en total räckvidd på drygt 200 000 på 
förbundets egna sociala medier. Därtill har klippen 
spridits av ett flertal andra organisationer, i nyhets-
kanaler på regional och nationell nivå och genom 
samarbetspartners. 

Populäraste klippen på Youtube: 
• Rörlighetsträning med Lina Watz 
• Sittgympa med Felicia Sparrström 
• Gympa till musik med Nanna Holthe 

Snöskolöpning: Inför Special Olympics Sweden 
Invitational Games 2020 gjorde Special Olympics 
Sverige en satsning på snöskolöpning som ny 
idrottsform och arrangerade snöskodagar på olika 
platser i  landet. På dagarna kunde nyfikna prova på 
att springa med snöskor vilket också ökade intresset 
för spelen. För att vara en relativt oetablerad idrott 
i Sverige rönte snöskolöpning stor framgång på 
spelen med ett femtiotal svenska deltagare. Därtill 
fick idrotten en hel del medial uppmärksamhet, bland 
annat gjorde Nyhetsmorgon på TV4 ett direktsänt 
inslag där reporter Marcus Noterius utmanades 
i snöskolöpning.

– Det är enkelt att lära sig och kräver relativt lite 
utrustning. Det gör snöskolöpning till en idrottsform 
som har stor potential att växa och bredda paletten 
av idrottsformer inom förbundet, säger Linnéa Björn-
dahl, ansvarig för Special Olympics Sverige. 

BREDD SÅVÄL SOM ELIT  
Special Olympics Sweden Invitational Games 
2020 i Åre och Östersund: Under fyra dagar 
i  början av 2020 tävlade 450 deltagare från 19 
länder i sju olika idrotter. I nära samarbete med 
 kommunerna och region Jämtland-Härjedalen 
 skapade Parasport Sverige en arena för att lyfta 
ojämlikhet i den svenska folkhälsan samt vikten av 
en rolig och aktiv fritid. Spelen var Sveriges  största 
breddidrottstävling någonsin för personer med 
intellektuell funktions nedsättning. Tävlingarna var 
även en viktig pusselbit i arbetet att säkra medel för 
målgruppens rätt till idrott. 
 
Utbildningar i tillgänglighet och  bemötande: 
För att besvara de många kompetensstöds-
förfrågningar förbundet möter tog Parasport 
 Sveriges projekt verksamheter fram utbildnings-
moduler inom tre  områden: tillgänglighet, klassifice-
ring och  bemötande. Under verksamhetsperioden 
 anordnades sex  utbildningstillfällen öppna för alla 
specialidrottsförbund (SF), idrottsföreningar, special-
idrottsdistriktsförbund och kommuner. Därtill har ett 
flertal utbildningar genomförts med enskilda SF samt 
Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.  

Utbildningarna har varit mycket uppskattade. 
I  utvärderingarna nämndes bland annat:   

”En av de bättre utbildningar man varit på digitalt.” 
”Klart och tydligt budskap med bra exempel. Bra 

att ni visar på framtida möjligheter, med parasportare 
in i normidrottsföreningar.” 

Vidareutveckling av utbildning: Under 2020 har 
utbildning återupptagits som ett fokusområde. Ytter-
ligare samverkan med RF-SISU har genererat semi-
narier, revidering av existerande kurser och moduler 
samt planer om vidare utveckling av utbildnings-
insatser. För första gången har Parasport Sverige ett 
eget utbildarnätverk med sex personer som genom-

16 MÅL 2: ETT LIVSLÅNGT IDROTTANDE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE



gått RF-SISU:s utbildarutbildning, vilket kan leda till 
ett utökat samarbete med RF-SISU-distrikt.

Healthy Athletes: Under Special Olympics Sweden 
Invitational Games 2020 genomfördes för första 
gången hälsokontroller i programmet ”Healthy 
 Athletes”. Deltagarna erbjöds till lika delar hälso-
undersökningar och utbildningsmaterial för att 
ha  användbara verktyg i sitt framtida idrottande. 
Omkring 70 procent av tävlingsdeltagarna plus ett 
 sjuttiotal personer från gruppboenden i närområdet 
deltog i de frivilliga undersökningarna. 

– Det gick över förväntan. Det var första gången 
aktiviteten genomfördes i Sverige och Norden. På 
nationella event siktar man på 50 procent deltagande 
och vi landade på 70, lite mer likt ett World Games, 
säger Kristin Frilund, ansvarig för Healthy Athletes 
på Special Olympics Sweden Invitational Games. 

Healthy Athletes bestod av sju övergripande 
stationer som bland annat berörde fothälsa, syn, 
hörsel och sunda levnadsvanor. Stationerna beman-

nades av så kallade specialistvolontärer, volontärer 
med fördjupad kunskap inom sitt område så som till 
 exempel optiker och sjuksköterskor. 

Utvecklingssatsningar inom IK och SDF: 
 Para sport Sveriges idrottskommittéer (IK) har 
 tillsammans med utvalda SDF genomfört olika 
 satsningar för att utveckla idrotten. Ett exempel 
på detta är  Innebandykommittén som under 2020 
 utökats till att inkludera även elhockey. 

Flera SDF och IK har också samverkat genom 
utvecklings läger för idrotterna. Syftet är att skapa 
ett nästa steg i  rekryteringsprocessen. Här ska 
 idrottaren ges  möjlighet att få en djupare inblick 
i  exempelvis regler och klassificering, karriä r
möjligheter enligt utvecklings trappan och en unik 
möjlighet att utöva sin valda idrott. Trots att flertalet 
av dessa läger inte gick att genomföra under 2020 
har de gett positiva effekter i form av nyttig kart-
läggning av resurser, kompetenser och antalet 
utövare i respektive idrott.
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Mål 3: Internationella framgångar
BÄSTA MÖJLIGA STÖD TILL 
 PARAELITIDROTTARE 
The Impossible Run: Tillsammans med ljudbyrån 
Efterklang (tidigare Lexter) utvecklar Parasport 
 Sverige en prototyp av en ny teknisk lösning som 
har potential att  revolutionera hur längdhopp för 
personer med synnedsättning genomförs. Genom 
att lägga ljudspår i ansatsbanan kan en person med 
synnedsättning eller blindhet  träna längdhopp själv, 
utan assistans, och  personifiera träningsbanan 
 genom egna inställningar.  

– Det är väldigt roligt att tekniken finns och att 
få vara med och utveckla den är fantastiskt. Min 
förhoppning är att tekniken ska bli ett stöd för 
att springa rakt oftare och att det i sin tur gör att 
 träningskvaliteten blir ännu bättre, säger Viktoria 
Karlsson, tävlande i längdhopp för svenska para-
landslaget i friidrott. 

Uniqlo klädleverantör för Sveriges  paralympier: 
Uniqlo är ny huvudpartner och officiell kläd
leverantör till Sveriges olympiska och paralympis-
ka lag till  sommarspelen i Tokyo 2020 (flyttat till 
2021) och  vinterspelen i Peking 2022.  Svenska  
 idrottare och ledare kommer att utrustas med 
Uniqlos  LifeWear-produkter under de kommande 
fyra åren, inklusive de olympiska och  paralympiska 
 spelen i  Tokyo och Peking samt andra tävlingar och 
 aktiviteter associerade med den olympiska och para-
lympiska rörelsen. 

Den globala klädkedjan har också skapat Uniqlo 
Team Sweden, bestående av 13 svenska   idrottare. 
Det är företagets första lag med  ambassadörer 
och syftet är bland annat att få fler barn och unga 
in i idrotten. Sveriges Paralympiska Kommitté 
 representeras av Anna-Carin Ahlquist, Tobias Jons-
son och Lina Watz.  

– Att genom det här projektet kunna inspirera barn 
med funktionsnedsättning att börja idrotta känns 
 fantastiskt. För mig betyder idrott glädje, utveck-

ling och gemenskap. En plats för inspiration och 
 motivation. Idrott är så mycket mer än bara idrott 
och jag hoppas att vi kan få fler att börja, säger Lina 
Watz. 

Utveckling av tränarutbildning: Genom samarbete 
med Mittuniversitetet har en ny tränarutbildning för 
parasporten startats. Mittuniversitetet samverkar 
med Gymnastik- och idrottshögskolan för att driva 
utbildningen. Parasport Sverige har bidragit med 
material, kontakter, kompetens samt föreläsningar på 
kursen. 

Inom ramen för den samordnade elitsatsningen har 
Riksidrottsförbundet, Sveriges Olympiska Kommitté 
och Sveriges Paralympiska Kommitté tillsammans 
bidragit till att nya elittränarutbildningar och högre 
elittränarutbildningar är på gång att startas upp. 
Parasport är en del i utbildningarna. Dessutom går 
utvecklingen i riktningen att alla idrottsutbildningar 
kommer att innehålla delar som rör parasport. 

ETT ENGAGERAT PARALYMPISKT ARBETE 
World Para Snow Sports Championships 2023: 
Internationella Paralympiska Kommitténs nya 
stora tävlingssatsning där fem av de paralympiska 
 vinter idrotterna tävlar på samma plats kommer att 
hållas i Åre och Östersund 2023. Tävlingen är den 
 första någonsin som samlar dessa paraidrotter i ett 
och samma land, samtidigt. Parasport Sverige är 
 därför redan nu inne i ett intensivt planeringsarbete 
för att förbereda det världsledande evenemanget. 
Paraidrotterna som kommer att utgöra  tävlingarna 
är längdskidor, skidskytte, alpin skidåkning,  
 para-snowboard och paraishockey.  

– IPC har länge velat få till att man har flera olika 
idrotter på samma ställe. Det både ökar intresset 
medialt med fler idrotter och dessutom kan man 
lyfta idrotterna på ett helt annat sätt, säger Fredrik 
Andersson som jobbar som eventkoordinator på 
Parasport Sverige. 
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Toppkandidat för OS och Paralympics 2026: 
Sverige drev en stenhård kamp för att ta hem de 
olympiska och paralympiska spelen 2026, men 
föll på målsnöret mot Italien som kammade hem 
 värdskapet. Den svenska kandidaturen fokuserade 
på social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet, och 
formade helt nya samarbetsmodeller mellan  idrotten, 
näringslivet och offentlig sektor. Kandidaturen gick 
att följa i serien ”Fokus Parasport”, som också 
visar att kandidaturen i sig var ett stort framsteg för 
 para sporten även om det inte ledde till ett värdskap 
2026.  

Åsa Llinares Norlin kommenterar det goda 
 samar betet mellan de svenska olympiska och 
 paralympiska kommittéerna som kandidaturen lett till: 

”Vi är som en familj. Vi alla snackar med varandra, 
typ hejsan tjena, som att vi känt varandra hur länge 
som helst, det är verkligen så coolt. Det är verkligen 
en team-känsla. Hur det än går så har vi vunnit så 
otroligt mycket. Det ena är seger i form av att få 
arrangera spel, men det är så många andra segrar vi 
har gjort.”

SVENSKA INTRESSEN PÅ INTERNATIONELLA 
ARENOR  
Svensk representation i internationella besluts
organ: Parasport Sverige arbetar med represen-
tation i internationella styrelser och andra besluts-
organ. Förbundet har både svenska representanter 
i Europeiska Paralympiska Kommittén och VIRTUS 
(World Intellectual Impairment Sport) och aktiva 
 kandidaturer till bland annat Internationella Para-
lympiska Kommittén.  

Fler medaljevent för personer med i  ntellektuell 
funktionsnedsättning: Parasport Sverige var 
drivande i framtagningen Östersundsdeklarationen 
2016 och har tillsammans med flera andra länder 
skrivit under den med syftet att stärka de paralym-
piska vinteridrotterna. Att bredda deltagandet och 
öppna upp för idrottare med intellektuell funktions-
nedsättning är en del i deklarationen. Under verk-
samhetsperioden 2019–2020 har Parasport Sverige 
bedrivit påverkan i frågan, både politiskt och medialt 
på lokal, regional, nationell och internationell nivå.
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The Impossible Run. Tillsammans med ljudbyrån Efterklang (tidigare Lexter) utvecklar Parasport  Sverige 
en prototyp av en ny teknisk lösning som har potential att  revolutionera längdhopp för personer med 
synnedsättning. På bilden syns paralandslagshopparen Viktoria Karlsson.



Kompetensstöd och inkludering
BÄSTA MÖJLIGA STÖD TILL 
 PARAELITIDROTTARE 
Att definiera en funktionsnedsättning på medicinsk 
väg kan ibland vara enkelt, men det är svårare 
att definiera de kompetenser som är viktiga att ta 
vara på, utveckla och sprida för att fler personer 
med funktionsnedsättning ska hitta till och stanna 
i  idrotten. Parasport Sverige som organisation har 
arbetat fram och förtydligat organisationens sju unika 
kompetenser som alla är viktiga för hela den svenska 
idrottsrörelsens utveckling i att erbjuda inkluderande 
idrott för paraidrottare. 

Parasport Sveriges unika kompetenser är:  
• Utbildning och kompetensstöd i idrott och 

 funktionsnedsättning  
• Rekrytering   
• Tillgänglighet  
• Inkludering inklusive tävlingsregler   
• Klassificering och medicinskt stöd  
• Nätverk med funktionsrättsorganisationer och 

myndigheter   
• Paraelitstöd och elitutveckling 

Efter Riksidrottsmötet (RIM) 2019 tog Parasport 
Sverige initiativ till en tätare dialog med Riksidrotts-
förbundet och SISU Idrottsutbildarna med syfte att 
på sikt kunna säkra kompetensstöd för parasporten 
i Sverige. Det har lett till ett gemensamt bered-
ningsarbete fram mot RIM 2021, som bland  annat 
har fokuserat på att kartlägga vilka behov av stöd 
som finns hos andra specialidrottsförbund (SF), att 
förbättra  samarbetet vid rekryteringsinsatser och 
att stärka förutsättningarna för att driva multisport-
evenemang. 

Den 18 december 2020 skickades en remiss 
gällande framtida kompetensstöd för parasport ut till 
samtliga medlemsförbund under Riksidrottsförbundet 
(RF). Remissen har arbetats fram av en projektgrupp 
sammansatt av RF och Parasport Sverige med hjälp 
av en referensgrupp med representanter från sju SF.  

Under verksamhetsperioden har Parasport  Sverige 
arbetat vidare med frågan om kompetensstöd samt 
organisationens roll i framtiden, såväl  nationellt 
som regionalt och lokalt. Arbetet har innehållit både 
 fysiska och digitala möten tillsammans med special-
idrottsdistriktsförbund (SDF),  kommittéer och råd 
internt inom organisationen. Den 18 december 
 skickades remissen till alla SDF för inspel. Nästan 
hälften av distrikten svarade och detta utgjorde 
 grunden i Parasport Sveriges svar på remissen.

Det är tydligt att intresset för parasport är stort 
och att många SF, kommuner, företag och andra 
aktörer vänder sig till Parasport Sverige när de vill 
ha hjälp med hur de ska gå tillväga för att  skapa 
bättre  förutsättningar för paraidrott. Det ökade 
intresset märks på såväl förbunds-, distrikts-, som 
förenings nivå och handlar till exempel om att ge 
synpunkter på hur träningslokaler ska utformas, att 
föreläsa om parasport för idrottslärare och att ge 
feedback på andra organisationers tillgänglighets-
arbete. Vid ett flertal tillfällen har förbundet påbörjat 
nya  samarbetsformer, bland annat i gemensamma 
projekt verksamheter. 

IDROTTSRÖRELSENS RIKTNING – PARASPORT 
SVERIGES UPPDRAG  
Arbetet med att tydliggöra förbundets roll 
i  idrottsrörelsen fortsätter, speciellt när idrotter 
 genomgår inkluderingsprocessen och lämnas över 
till andra specialidrottsförbund. Konsekvensen av 
inkluderingsarbetet som startade 2013 och svensk 
idrotts rörelses Strategi 2025 är att hela idrotts-
rörelsens ska arbeta för inkludering och idrott för 
alla. Parasport Sverige arbetar tillsammans med RF 
för att identifiera hur svensk idrottsrörelse kan bli mer 
inkluderande för personer med funktionsnedsättning 
och vilken typ av roll och stöd som förväntas av 
 Parasport Sverige i processen. 

Under 2020 gjordes en översyn av det nuvaran-
de kompetensstöd som Parasport Sverige ger till 
andra SF. Totalt har ett femtiotal SF fått stöd från 
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 Parasport Sverige under verksamhetsperioden. 
 Stödet kan delas in i tre nivåer:  

Nivå 1. Stöd i enstaka frågor eller mindre och 
avgränsade aktiviteter. Det kan till exempel  gälla 
råd om materialinköp, justeringar av regelverk 
för att skapa rättvisa tävlingsförutsättningar eller 
kontakt förmedling till aktiva eller andra samarbets-
organisationer. Stödet ges då person-till-person 
 mellan Para sport Sverige och det berörda special-
idrottsförbundet. Denna typ av frågor kommer både 
till förbundet centralt, till våra distrikt och till föreningar.

Nivå 2. Mer ingående erfarenhetsutbyte och 
kunskaps överföring. Det kan till exempel vara 
specialidrottsförbund som Parasport Sverige utbyter 
utbildningstillfällen, nätverksträffar eller evenemang 
med. På denna nivå pågår kontakt under en längre 
period än bara enstaka tillfällen och ofta etableras en 
nära kontakt mellan parterna som sen byggs vidare 
på.  

Nivå 3. Specialidrottsförbund som gör  omfattande 
satsningar för inkluderad idrott och till exempel 
genomgår den så kallade inkluderingsprocessen 
där förbundet i fråga stegvis övertar ansvaret för en 
 specifik idrott. På denna nivå finns också större, fler-
åriga satsningar så som större projektverksamheter 
eller andra former för samarbetsavtal. 

NYUTVECKLING AV PARASPORTENS 
 KOMPETENSER 
Strategiska framsteg för idrott för personer 
med intellektuell funktionsnedsättning: Som 
vidare utveckling av förbundets idrottsverksamhet 
för  personer med intellektuell funktionsnedsättning 
 etablerades ett Special Olympics-råd, som senare 
döpts om till Intellektuell funktionsnedsättningsråd 
(IF-rådet). Rådet har som uppdrag att bistå Para-
sport Sveriges styrelse i utvecklingen av idrott 
specifikt för  målgruppen personer med intellektuell 
funktionsnedsättning och har därför en viktig strate-
gisk betydelse.  
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Unika kompetenser. Parasport Sverige har arbetat fram och förtydligat organisationens sju unika kompe-
tenser som alla är viktiga för hela den svenska idrottsrörelsens utveckling i att erbjuda inkluderande idrott 
för paraidrottare. På bilden syns Hillevi Näslund och landslagssimmaren Lina Watz.



Utbildning och föreläsningar: Inom projekt-
verksamheterna har förbundet kunnat sprida 
 parasportkompetens till fler. Förutom de  utvecklade 
utbildningsmodulerna Ett gott bemötande och 
Tillgänglighet på idrottsanläggningar har ett flertal 
föreläsningar och andra externa event arrangerats. 
Eftersom allt fler vänder sig till Parasport Sverige för 
kunskapsstöd arbetar förbundet i nära samarbete 
med RF och SISU-idrottsutbildarna för att skapa 
bästa möjliga stöd.  

Unika samarbeten: Under verksamhetsperioden 
har förbundet arbetat i ett flertal nya samarbets-
former. Med grund i Strategi 2025 och  pågående 
verksamhets inriktning har Parasport Sverige 
 sammansatt konstellationer av olika aktörer för att 
arbeta sektorsövergripande för bättre idrott för fler. 
Genom att arbeta ihop med företag, kommuner, 
 myndigheter och andra civilsamhälles organisationer 
som har andra perspektiv och kompetenser ges 
 förbundet också nya infallsvinklar på hur verksam-
heten kan utvecklas. Samarbetsformerna gör det 
möjligt att testa nya metoder och aktiviteter, samtidigt 
som vi hittar nya potentiella finansieringskällor för 
förbundet.  

Bidra till ny kunskap: Genom nära samarbete med 
ett flertal universitet och högskolor följer Parasport 
Sverige akademiska framsteg inom området idrott 
för personer med funktionsnedsättning. Samtidigt 
bidrar förbundet själva med att genomföra kunskaps-
insamlingar genom enkäter, intervjuer och andra 
 studier. Under 2020 publicerades en studie från 
Healthy Athletes-programmet som sammanställer 
hälsoläget för idrottare som deltog under Special 
Olympics Sweden Invitational Games. Rapporten ger 
en viktig inblick i hälsostatusen bland personer med 
intellektuell funktionsnedsättning.  

Förbundet har även initierat ett flertal fördjupnings-
studier inom olika delar av verksamheten för att 
tillföra mer kännedom för fler om förutsättningarna 
för paraidrott. Bland annat en enkät tillsammans med 
Novus som handlade om träningsvanor kopplat till 
livssituation.
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Viktig studie. Kristin Björfeldt var en av del-
tagarna som deltog i längdskidåkning på Special 
Olympics Sweden Invitational Games i februari 
2020. I samband med tävlingarna genomfördes 
Healthy Athletes för första gången i Norden. 
Samma år publicerades en studie med data från 
hälso programmet. Datan ger en viktig  inblick 
i hälsolä get för personer med intellektuell 
 funktionsnedsättning.





Det ska vara enkelt att hitta idrottsföreningar och andra fysiska aktiviteter. 
 Syftet med Para-Me.se är att samla all parasport på en och samma plats, 
och att användarna kan söka efter idrott utifrån sina förutsättningar och var 
i  landet de bor. 

ParaMeskafåflerpersoneratthitta
till  idrotten 

Den 8 september 2020 lanserades Para-Me.se 
och i skrivande stund kan personer med rörelse-
nedsättning, synnedsättning eller intellektuell 
funktions nedsättning söka bland över 60 idrotter och 
400 föreningar på sajten. Där finns också inspire-
rande artiklar, filmer, tips och intervjuer med para
idrottare. 

Bordtennisspelaren Michael Azulay är en av 
paraidrottarna som intervjuas på Para-Me.se. Han 
hoppas och tror att sajten kommer få fler att upp-
täcka idrotten. 

– Idrotten har betytt väldigt mycket för mig. Den 
har gett mig ett sammanhang, vänner för livet och 
den har lärt mig hur viktigt det är att kämpa, säger 
han.

ANVÄNDARVÄNLIGT OCH TILLGÄNGLIGT 
ParaMe är ett Arvsfondsfinansierat projekt som 
startade i februari 2019. Bakgrunden är att 
 personer med funktionsnedsättning generellt sett 
idrottar och  motionerar mindre än personer utan 
funktions nedsättning. En orsak till detta är bristfällig 
 information om vilka möjligheter till idrott som faktiskt 
finns. 

– Även om många föreningar erbjuder aktiviteter 
för personer med funktionsnedsättning så når infor-
mationen inte alltid fram, främst för att det har sak-
nats en samlad plats som är enkel att navigera sig 
fram på. Det ska ParaMe bli lösningen på, säger Åsa 
Llinares Norlin, ordförande för Parasport Sverige. 

Sajten har tagits fram tillsammans med design-
byrån Doberman och samarbetspartners i projektet 

är Riksidrottsförbundet, DHR och Malmö stad. En 
referensgrupp på 15 personer med olika typer av 
funktions nedsättningar har löpande fått tycka till om 
allt från utformning och innehåll till användarvänlighet.  

– Tillgänglighet har varit en grundpelare i arbetet 
och sajten går att använda oavsett om du använder 
förstoring, skärmläsare, ögonstyrning eller något 
annat hjälpmedel. Organisationen Funka som är  
 experter på digital tillgänglighet har testat sajten, 
säger Elin Ström, som är projektledare för ParaMe. 

ALLA FÖRENINGAR VÄLKOMNA 
Para-Me.se ska vara länken mellan utövare och 
idrottsföreningar. Därför kan alla föreningar som 
erbjuder idrott för personer med funktionsnedsättning 
registrera sig kostnadsfritt på sajten och de behöver 
inte vara medlemmar i Svenska Parasportförbundet.

– Parasport finns inom många specialidrotts
förbund och det här är ett sätt att göra idrottsrörelsen 
mer tillgänglig och inkluderande, säger Calle Delling, 
kommunikatör på Parasport Sverige. 

Parasport Sveriges SDF, andra specialidrottsför-
bund och RF-SISU-distrikt har hjälpt till att få fören-
ingar att registrera sig på Para-Me.se. Lunds Karate-
klubb var den allra första föreningen som skrev upp 
sig. 

– Vi tycker att ParaMe är ett fantastiskt initiativ för 
att synliggöra föreningar som sysslar med parasport. 
Vi är en aktiv klubb inom parakarate och önskar att 
fler får möjlighet att både träna och tävla. Vi hoppas 
att intresserade hittar till Lunds Karateklubb genom 
ParaMe, säger klubbens ordförande Tomas Lindgren.
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Parasport samlat på ett ställe. 
ParaMe är en sajt som ska göra det 
lättare för personer med rörelse-
nedsättning, syn nedsättning och 
intellektull funktions nedsättning 
att hitta till idrotten. Bilden är från 
goalball tävlingarna på Stockholm 
Paragames 2019.



Den 14-21 mars 2019 arrangerades Special Olympics World Summer Games 
i Abu Dhabi. Sverige var representerat i åtta idrotter och för deltagarna blev 
spelen ett minne för livet. 

VärldsspeleniAbuDhabi
blevenoförglömligresa

Spelen i Abu Dhabi och Dubai var det största 
 inkluderings- och idrottsevenemanget som arrang-
erades i världen 2019. 7 500 aktiva från över 190 
länder deltog i totalt 24 olika idrotter. 

För många av deltagarna i Sverigelaget hade 
 väntan varit lång och förväntansfull. Redan i juni 

2018 togs laget ut med över 70 aktiva och ledare. 
– Det häftigaste ska bli att komma till ett annat land 

och tävla. Det är första gången jag tävlar utomlands 
så vi får se hur det blir, sa judokan Alexander Garsiö 
innan avresan. 

För några av deltagarna blev uppladdningen inför 
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Sverige tog över spelen. Special Olympics World Summer Games 2019 avslutades på Zayed Sports City 
Stadium i Abu Dhabi. På ceremonin lämnades världsspelen över från Förenade Arabemiraten till Sverige.
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spelen och resan till Förenade Arabemiraten något 
extra. Ett kamerateam följde fyra av dem på nära 
håll, vilket resulterade i en dokumentärserie i tre 
delar som sändes i Sveriges Television och UR 
Play i början av hösten 2020. Parasport Sverige var 
initiativtagare till produktionen som lyfte deltagarnas 
med- och motgångar, utmaningarna de ställdes inför 
och tog sig förbi. Personliga möten och oförglömliga 
ögonblick skildrades och förhoppningsvis fick tittarna 
ökad förståelse för målgruppen, dess utmaningar 
samt en ökad medvetenhet om Special Olympics 
arbete. 

Men hur gick det för Sverigelaget i tävlingarna då? 
Mycket bra. Totalt blev det 13 guld, 14 silver, 4 brons 
och många andra fina placeringar. En scen som 
 redan blivit en klassiker är intervjun med handbolls-
spelaren Ricky Landgraff efter att Sverige vunnit 

 finalen mot Spanien på spelens sista dag. 
 – Det går inte att beskriva. Det är guld! Vi har 

kämpat för det här i flera år, det är helt underbart, 
säger Ricky samtidigt som han skriker ut sin glädje 
och fäller glädjetårar. 

Spelen i Abu Dhabi avslutades med en pampig 
ceremoni på Zayed Sports City Stadium. Efter-
som Sverige skulle arrangera kommande World 
 Games, 2021 i Åre och Östersund, lämnades spelen 
över genom att två av deltagarna i Sverigelaget 
mottog Special Olympics flagga varpå general
sekreterare Johan Strid och den blivande Special 
 Olympics-ambassadören Isak Langfors höll ett 
tal där de  välkomnade alla till ”vårt vinterparadis”. 
Sverigelaget bjöd också på en dansshow framför de 
miljontals tv-tittarna och de tusentals åskådarna på 
plats.

Medaljregn. Sverigelaget bestod av 70 aktiva och ledare. Totalt bärgade laget 13 guld, 14 silver och 
4 brons.



Det blev inte som tänkt. De planerade världsspelen i Åre och Östersund 
tvingades ställa in. Men förtävlingarna kunde genomföras som planerat och 
de bjöd på soliga dagar med idrott, glädje och gemenskap. 

Lyckadeförtävlingartrotsinställda
vinterspel

Det var i samband med Special Olympics World 
 Winter Games 2017 i Österrike som idén dök upp 
– att Sverige skulle ansöka om att få  arrangera 
kommande vinterspel, 2021. Sagt och gjort,  ansökan 
skickades in och i december 2018 stod det klar 
att Sverige med orterna Åre och Östersund till-
delades värdskapet. Den glada nyheten  meddelades 
bland annat i Nyhetsmorgon på TV4 där general-
sekreterare Johan Strid och Linnéa Björndal, 
 ansvarig för Special Olympics, medverkade. Temat 
för spelen skulle vara folkhälsa. 

– Vi är otroligt stolta att Sverige får arrangera 
Special Olympics World Winter Games 2021. För 
oss är evenemanget en del av en större satsning på 
folk hälsa för personer med intellektuell funktions-
nedsättning.  Tävlingen blir en plattform för att öka 
medveten heten, engagera människor och sprida 
kunskap om Special Olympics, sa Parasport Sveri-
ges dåvarande generalsekreterare Johan Strid. 

En förutsättning för att spelen skulle arrangeras 
i Sverige var det goda samarbetet med Region 
 Jämtland-Härjedalen och kommunerna Åre och 
Östersund. Där finns unika erfarenheter och för-
utsättningar för att arrangera stora vinteridrotts-
evenemang. 

Arbetet med spelen intensifierades och den 
lokala organisationskommittén utökades med flera 
nya medarbetare som anställdes för planering och 
 genomförande av spelen med tillhörande förtävlingar 
och arrangemangen Host Town, Healthy Athletes 
och Youth Leadership Summit. Planeringen skedde 
i samråd med Special Olympics International och 
Special Olympics Europe. 

SPELEN STÄLLDES IN 
Att Sverige skulle arrangera denna enorma världs-
tävling skulle bli en upplevelse för många, men det 
fanns även stora utmaningar kopplat till värdskapet. 
Den främsta utmaningen var finansieringen och efter 
att ha vänt på alla stenar var  organisationskommittén 
i december 2019 tvungna att meddela att spelen 
skulle ställas in. 

– Det hade varit stort att få stå som värdar för 
en tävling där den Olympiska elden fick komma 
till  Sverige för första gången sen spelen 1912. Nu 
 händer inte det. Facklan måste vandra en annan 
väg. Skälen till det gör oss både frustrerade och 
besvikna, sa Johan Strid då.  

Orsakerna bakom att spelen tvingades att ställa in 
var främst tre: 
• Det gick inte att genomföra spelen med enbart 

hjälp av kommersiella medel. 
• Det ges inget statligt stöd för enskilda event 

i  Sverige, oavsett om det som i detta fall syftar 
till att uppnå en förbättrad folkhälsa för personer 
med intellektuella funktionsnedsättningar. 

• Stödet som Special Olympics International 
 utlovat har inte kommit i tid. 

Beslutet att ställa in spelen innebar stora konse-
kvenser med bland annat ett stort  ekonomiskt 
underskott. Trots detta var det viktigt för 
organisations  kommittén att genomföra de planerade 
förtävlingarna,  Special Olympics Sweden Invitational 
Games 2020, framför allt för målgruppens skull och 
satsningen på  folkhälsa. 
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FÖRTÄVLINGARNA EN SUCCÉ 
Den 1-4 februari 2020 genomfördes så Invitational 
Games. 450 deltagare från 19 länder samlades i Åre 
och Östersund för att tävla i sju idrotter. Fem lokala 
idrottsklubbar i Jämtland stod som arrangörer av det 
första nationella vinterspelet inom Special Olympics 
och med närmare 200 volontärer skapades ökad 
kunskap och engagemang för idrott för personer med 
intellektuell funktionsnedsättning.  Engagemanget 
lever fortsatt kvar i regionen efter spelen.  

I samband med tävlingarna genomfördes det 
så kallade Healthy Athletesprogrammet där fler 
än 1 000 frivilliga hälsokontroller genomfördes på 
del tagare samt på personer från gruppboenden 
i närområdet. Ideella krafter i form av studenter från 
Mittuniversitetet och yrkesverksamma inom hälso-
området genomförde kontrollerna som bland annat 
fokuserade på fothälsa, hörsel, syn, mun- och tand-
hälsa, psykiskt välmående och sunda levnadsvanor. 

När Special Olympics Sweden Invitational Games 
2020 var över var projektledare Gerda Nilsson Tjern-
ström nöjd med genomförandet. Hon såg tillbaka på 
härliga dagar fyllda med idrott, hälsa, glädje, gemen-
skap och inkludering. 

– Det har varit så bra och det finns så otroligt 
många fina minnen. 

Hon var särskilt nöjd med Healthy Athletes. 
– Att vi lyckades nå ut till så många känns 

 fantastiskt roligt, vi har nått fler än normalt 
i förtävlings sammanhang. 

Projektledaren lyfter också fram volontärernas 
viktiga insatser.

– Det var väldigt kul att se alla engagerade 
 volontärer som gjorde allt vad de kunde för att göra 
tävlingar och allt runt omkring så bra som möjligt. De 
var förutsättningarna för att evenemanget skulle bli 
av och jag hoppas de lämnar med upplevelsen av att 
de har varit med om något speciellt.
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Förtävlingar. Tanshu Nil från Indien lyfts upp av sin coach under medaljceremonin för speed skating- 
tävlingarna på Special Olympics Sweden Invitational Games Sweden 2020 i Östersund.



Snöskolöpning. Efter Special Olympics Sweden Invitational Games 2020 har intresset för  
  snöskolöpning växt i Sverige. Bland annat har en helt ny förening startat i Östersund.

Healthy Athletes. På Special Olympics Sweden Invitational Games 2020 arrangerades Healthy 
Athletes för första gången i Norden. Totalt gjordes över 1 000 hälsokontroller på deltagarna.



Internationellt deltagande. 450 deltagare från 19 länder samlades i Åre och Östersund för att delta i sju 
olika idrotter. 

Glädje. Alpina skidåkaren Sofia Störling firar sin medalj på Special Olympics Sweden Invitational Games 
2020 i Åre.
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Alpint
KOMMITTÉNS SAMMANSÄTTNING 
Brita-Kajsa Lindström, ordförande 
Börje Olsson, sekreterare 
Thomas Skoglund, vice sekreterare 
Thomas Kensert, kassör 
Henrik Bergqvist, förbundskapten 

SAMMANTRÄDEN 
Under perioden har 13 sammanträden genom-
förts. Kommittén deltog även i Vintersportforum 
i  Serbien 2019. 2020 har kommittén deltagit digitalt 
i ordförande konferensen samt parasportkonferensen. 
Vi deltog även i uppstartsmöte för utvecklingsläger.

VERKSAMHET 
Alpina kommittén har haft en väl fungerande verk-
samhet under perioden. Henrik Bergqvist blev ny 
förbundskapten 2019, vilket redan har gett resultat 
i att driva landslaget framåt och att jobba underifrån 
med ett utvecklingslag.  

Kommittén har jobbat med tre områden. Det ena 
är att få fram ett landslag som kan prestera på 
toppnivå på världcuptävlingarna samt att bygga 
upp ett  utvecklingslag. Det andra omårdet har varit 
att arbeta vidare med SO/VIRTUS-gruppen genom 
 träningsläger och tävlingar. Det tredje området har 
varit att konkret försöka nå nya aktiva till samtliga av 
våra grupper. Start Your Impossible Camp har hjälp 
till att få kontakt med nya aktiva. Planen 2020 var 
att även kunna genomföra ett utvecklingsläger med 
aktiva från Start Your Impossible Camp, men tyvärr 
ställdes detta in på grund av covid-19. 

Vi haft aktivitet i ett flertal distrikt med aktiva för-
eningar i Dalarna, Jämtland/Härjedalen, Småland, 
Västergötland, Stockholm med flera.  Under perioden 
har vi utökat antalet licenser både för IPC- och VIR-
TUS-åkare samt nationella licenser för SO-åkare. 

Nuvarande målsättning är att ha tre åkare 
i  Paralympics 2022. Vi har gått från att ha en aktiv 
i världscupen till att avsluta 2020 med tre aktiva och 
världstopprankade åkare. 

Elitverksamheten har vuxit enormt den  senaste 
tiden med stark stöttning från förbundet. Med Lasse 
Eriksson som tränare och serviceperson till lands-

laget sedan början av 2020 kan vi ge rätt förutsätt-
ningar till åkarna för att lyckas. Tyvärr har pandemin 
gjort att många planerade tävlingar samt VIRTUS-VM 
ställts in. Även träningsläger har  ställts in. 

Den allmänna målsättningen är att vi ska kunna 
erbjuda alpin skidåkning för samtliga grupper och att 
utveckla utvecklingslaget. Vi vill öka antalet aktiva 
och bedriva träning i den utsträckning som är möjlig. 
Vi behöver separera landslaget med utvecklingslaget 
för att ge utrymme till aktiva att utvecklas efter nivå 
och resurser.  

GENOMFÖRDA TÄVLINGAR 
2019 
ECfinal i Klövsjö 
EC i Landgraaf, Nederländerna 
EC i Pitztal, Österrike 
VM i Kranjska Gora/Sella Nevea, Slovenien/Italien  
VC i La Molina, Spanien 
VCfinal i Morzine, Frankrike 
FIS-tävlingar i Sverige anordnade av föreningar 
tillhörande Svenska Skidförbundet 
Två tävlingar i Borlänge 
Nybrobragden Special 
Alpint Riksmästerskap samt SO  Nationella Spel 

2020 
VC i Kranjska Gora, Slovenien 
EC i Espot, Spanien 
FIS-tävlingar i Sverige anordnade av föreningar 
tillhörande Svenska Skidförbundet 
Special Olympic Sweden Invitational Games, Åre

GENOMFÖRDA TRÄNINGSLÄGER  
2019 
Träningsdag i Borlänge 
Uppstartläger i Östersund 
Breddläger i Vemdalen 
 
2020 
Delar av lägerverksamhet för landslaget tillsammans 
med skiduniversitetet. 
Dagsläger VIRTUS-åkarna i Järfälla 
Läger för landslagsåkarna och utvecklingslaget. 
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Boccia
KOMMITTÉNS SAMMANSÄTTNING 
Henrik Söderkvist, ordförande  
Anders Björk, sekreterare  
Ingrid Hansson, kassör  
Ulf Lundström, ledamot 
Matthew Kendrick, förbundskapten 
Daniel Grijalba Henriquez, coach 

SAMMANTRÄDEN 
Under perioden har 14 sammanträden genomförts. 

VERKSAMHET 
Antalet medlemmar och föreningar har inte ökat eller 
utvecklats märkbart under de två senaste åren. Detta 
kan bero på coronapandemin och nedstängning av 
träningsmöjligheter. Den genom snittliga åldern på en 
svensk bocciaspelare ligger runt 40-50 år. 

Kommittén har under de två senaste åren  arbetat 
med att uppdatera de svenska reglerna till att mot-
svara de nordiska reglerna. Tillsammans med de 
nordiska länderna ser vi över våra klassificerings
regler så att de kan samordnas. Kommittén har 
även varit i  kontakt med Svenska Bouleförbundet för 
inkludering.  

Domarutbildningar har hållits i Sundsvall och 
Malmö och en ny tävlingsform (2-mannalag) har 
införts för att synliggöra boccian med  deltagande 
i SM- veckan 2019. Målet att genomföra minst 

två  domarutbildningar per år och att besöka och 
 informera i distrikt där det inte finns så mycket 
 boccia. Men under 2020 var detta inte möjligt på 
grund av  pandemin. I  stället har kommittén försökt 
att hålla verksamheten ute i landet under uppsikt och 
hålla kontakt med  föreningar. Under kommande år 
hoppas vi kunna samarbeta med Svenska Boule-
förbundet och  arrangera utvecklingsläger för att få ut 
boccia i distrikt där den inte är så stark i dag. 
 
GENOMFÖRDA TÄVLINGAR 
2019 
Zagreb Regional Open 
Defi Sportif World Open i Montreal 
SM i Uppsala 
Olbia Regional Open 
SM-veckan i Malmö 
Seville European Championships 
SM-Utomhus i Uppsala 
Povoa World Open 

Säsongen 2020 ställdes in på grund av pandemin. 

GENOMFÖRDA TRÄNINGSLÄGER 
Under 2020 planerades ett läger per månad för 
landslaget (fyra spelare) men på grund av pandemin 
genomfördes endast sex läger 2019-2020. 
Utvecklingsläget i december 2020 har flyttats till 
2021 i väntan på att det går att genomföra. 

Prova på-läger. På 
Start Your Impossible 
Camp i Luleå 2019 var 
det många som testade 
boccia.
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Fotboll
KOMMITTÉNS SAMMANSÄTTNING 
Jan Björfeldt, ordförande 
Dennis Johansson, ledamot och Special Olym-
pics-ansvarig 
Kenth Johansson, ledamot 
Git Roxström, ledamot tom november 2020 
Mark Blake, 5-a-side-ansvarig 
Ansvarig utvecklingsdistrikt: Sofie Gustafsson 
(Väster botten) 

PROJEKTGRUPP INKLUDERING 
Anna Malmén, Svenska Fotbollförbundet 
Moa Westermark, Svenska Fotbollförbundet 
Per Widén, Svenska Fotbollförbundet 
Sofie Gustafsson, Svenska Parasportförbundet 
Jan Björfeldt, Svenska Parasportförbundet 

SAMMANTRÄDEN 
Kommittén har under verksamhetsperioden haft tolv 
sammanträden. Projektgruppen för inkludering har 
haft tio sammanträden under perioden. 

VERKSAMHET 
Kommittén har under 2019 genomgått förändringar. 
En nytillträdd ordförande från mitten av året med-
förde en helt ny kommittésammansättning. Därför 
startade vi om ”på ny kula”, fokuserade på rätt saker 
och påbörjade arbetet med att skapa en struktur som 
ska underlätta överlämnandet till Fotboll förbundet. 

Genom telefonsamtal till alla kända föreningar 
har kommittén kartlagt hela Sveriges parafotbolls-
verksamhet. Kartläggningen visade att det finns 96 
föreningar med paraverksamhet och att 479 tjejer 
och 1 947 killar spelar parafotboll (I-spelare 1 460, 
NPF-spelare 369, S-spelare 38 och RH-spelare 59). 

Satsningen på att dela ut stimulansbidrag fortsatte 
2020. Samma år beslutade kommittén att låta fem 
föreningar dela på 50 000 kronor för att stimulera 
tjejer som spelar fotboll. 

Svenska Fotbollförbundets inställning är att 
 Svenska Parasportförbundet bör hjälpa till att 
använda de medel som Fotbollförbundet tilldelats 
från Riks idrottsförbundet. Detta för att få till en bra 

långsiktig satsning. Målet är att få till bra bredd 
och elit samt att i framtiden skapa distriktslag som 
ska leda till SM i parafotboll. För att nå dit tog vi ett 
gemensamt beslut att utveckla parafotbollen genom 
framtida regions läger i Umeå, Uppsala, Mjölby och 
Älmhult. 

Under 2020 har också 5-a-side och framefotboll 
tagit ett nytt stort steg in i ”fotbollfamiljen”. Kommittén 
ser mycket positivt på detta och ger sitt fulla stöd.

Målen för kommittén är att verka för en högre grad 
av licensiering (minst 25 procent), att införa en ny 
rekryteringsprocess, rekrytering av fler barn och 
unga samt damer, att höja status på SM-tävlingar 
samt att spelare som inte får plats i elitsatsningarna 
ska ha möjlighet att medverka i seriespel på sin nivå 
genom att det skapas en likvärdig serieverksamhet 
i hela landet. Metoden för att nå dit är införande av 
fyra regionala elitläger med licenstvång, som i sin 
tur ökar antalet spelare med licens som kan med-
verka i SM och generera ett bredare underlag till 
landslag. Kommittén vill samverka mer med SDF/DF 
i rekryterings arbetet. 

Covid-19 har påverkat verksamheten kraftigt under 
2020, med föreningar som pausat verksamhet och 
tävlingar som blivit inställda. Trots detta jobbar vi 
effektivt och rätt utifrån de resurser vi har genom de 
ideella krafterna kommittén besitter. Att vi  arbetar 
transparant tillsammans med Svenska Fotboll-
förbundet och deras kontakt Anna Malmén anser vi 
är rätt väg att gå när det gäller att få en smidig och 
funktionell övergång. 

GENOMFÖRDA TÄVLINGAR 
2019 
Nationella spel i futsal 
Nationella spel, Borlänge 

2020 
Nationella spel i futsal 

GENOMFÖRDA TRÄNINGSLÄGER 
2020 
Landslagsläger INAS
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Friidrott
KOMMITTÉNS SAMMANSÄTTNING 
Lars Björk, ordförande  
Tomas Oscarsson, sekreterare 
Magnus Olsson, förbundskapten 
Adjungerande: Stefan Andersson (SDF Västmanland) 
Adjungerande: Per Jonsson (Aktivas representant 
från aktivas råd)  
Adjungerande: Eva Sundqvist (Special Olympics- 
koordinator friidrott)  
Adjungerande: Anders Johansson (landslagscoach) 
Adjungerande: Ingela Nilsson (landslagscoach) 

SAMMANTRÄDEN 
Under perioden har tio sammanträden genomförts.

VERKSAMHET 
Parafriidrotten har i dag cirka 30 licensierade aktiva 
på elit- eller utvecklingsnivå. En del tränar och tävlar 
integrerat med förening som har sin verksamhet 
inom Svenska Friidrottsförbundet medan andra 
tränar och tävlar i en förening tillhörande Parasport 
Sverige. För att tävla i SM och inom IPC-tävlingar 
ska man var medlem i en förening som är ansluten 
till båda förbunden. 

Landslagsledningens fokus har varit att landslaget 
ska delta på internationella mästerskap, dels inom 
IPC, dels i de enskilda internationella förbundens 
mästerskap INAS, IBSA, CPISRA och IWAS.  

Störst fokus 2019 låg på att få till ett bra team inför 
Paralympics i Tokyo 2020 och se till att alla kunde 
klassificeras. Vi hade många lovande atleter, men 
de behövde komma ut och tävla under våren 2020 
för att meritera sig. Tyvärr fick allt ett abrupt stopp 
när pandemin ställde in tävlingar, läger och tränings-
upplägg. Dessutom stängdes anläggningar. 

Kommittén har bland annat informerat om de stora 
breddtävlingar som genomförs varje år i Sverige. 
Kommittén ger också i uppdrag till förening att arran-
gera para-SM, där IF Göta Karlstad arran gerade 
tävlingarna 2019 och Uppsala IF 2020. Då smitt-
spridningen gick ned under sommaren 2020 kunde 
ett helt integrerat SM genomföras, med Sverige eliten 
på plats och dessutom TV-sända tävlingar. 

Under perioden har kommittén deltagit i ett antal 
möten med de andra nordiska landslagen under 
6 Nation 1 Team (6N1T)-initiativet och deltagit i det 
långt framskridna inkluderingsarbetet där para-
friidrotten ska bli en del i Svenska Friidrottsförbundet.  
Ett glädjande framsteg har varit vidareutveckling-
en av racerunning som en helt integrerad delgren 
inom den internationella parafriidrotten, med ett nytt 
klassificeringssystem. Det har även föreslagits ett 
namn byte till framerunning. Sverige har haft en fram-
trädande roll och har även flera nuvarande världs
rekordinnehavare inom disciplinen och förhoppnings-
vis finns stora chanser till framtida svenska medaljer.  

GENOMFÖRDA LÄGER/TRÄFFAR 2019 
Utvecklingsträff 1 på Bosön 
Läger på Teneriffa, Spanien 
Utvecklingsträff 2 i Göteborg 
Läger i Tokyo, Japan 
Läger i Dubai, Förenade Arabemiraten 
Utvecklingsträff 3 i Bollnäs   

GENOMFÖRDA TÄVLINGAR 2019 
Malmö Open 
GP i Dubai, Förenade Arabemiraten 
Mälarserien 1 i Stockholm 
GP i Nottwil, Schweiz 
Mälarserien 2 i Norrtälje 
CPISRA International Cup i Köpenhamn,  Danmark 
JVM i Nottwil, Schweiz 
Mälarserien 3 i Västerås 
GP i Paris, Frankrike 
SM i Karlstad 
Mälarserien final i Eskilstuna 
Global Games i Brisbane, Australien 
Tunaspelen i Eskilstuna 
Stockholm Paragames i Sollentuna 
IPC-VM i Dubai, Förenade Arabemiraten 
Terräng-VM i Lissabon, Portugal 

GENOMFÖRDA TRÄFFAR OCH TÄVLINGAR 
2020 
Utvecklingsträff 1 i Bollnäs 
SM i Uppsala
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Goalball
KOMMITTÉNS SAMMANSÄTTNING 
Zoltan Szabo, ordförande  
Marianne Levén, sekreterare 
Ulf Bingsgård, kassör 
Stefan Gahne, ledamot och tf. ordförande hösten 
2020
Patrik Larsson, domaransvarig 
Florim Seremeti, förbundskapten herr, tom 2019 
Niklas Hultqvist, förbundskapten dam, tom 2019
Andreas Alverstedt, förbundskapten ungdom, tom 
2019 
Annika Klingström, Jennifer Flisborg och Mikael 
Åkerberg förbundskaptener för ungdom, dam- och 
herrlag från och med april 2020. 
 
SAMMANTRÄDEN 
Under perioden har 15 sammanträden genomförts.   

VERKSAMHET  
Goalballkommittén har haft som målsättning att 
 sprida goalball i ett större geografiskt område 
än bara söder om Stockholm. Med hjälp av en 
 förfrågan från Umeå finns det ytterligare en goalball
verksamhet i Sverige. Den nya verksamheten 
i Umeå bedriver  träning regelbundet och laget består 
i dagsläget framför allt av unga tjejer vilket är väldigt 
positivt. Då upptagningsområdet för detta lag är stort 
behövs ett bra stöd för att nå ut i regionen för att få 
in fler  spelare. Här måste vi också bli bättre på att 
kommunicera till föreningar att vi är behjälpliga med 
introduktion och uppstart av verksamhet i hemma-
förening. Det finns också ett antal spelare i Örebro 
med omnejd som har ett intresse för att börja träna 
regelbundet.  

Kommittén har planerat genomförande av aktivite-
ter så som prova på-helger och domarutbildningar, 
och har försökt att etablera ett bra samarbete med 
de specialidrottsdistriktsförbund som finns. Av olika 
anledningar har det inte lyckats. Två prova på-helger 

genomfördes 2019, en i Borås och en i Karlstad. 
Goalballkommittén har varit delaktig i skapandet av 

den nya tävlingen Elitserien. Detta är ett koncept där 
spelarna anmäler sig individuellt för att sedan lottas 
in i lag. Tanken är att det ska hjälpa yngre spelare 
att få speltid på en högre nivå då även flera aktiva 
och före detta landslagsspelare är med i  tävlingen. 
Det blir som ett steg mellan Sverige serien och 
 internationell elitnivå.   

Ett tydligt mål i arbetet var att göra goalballen 
mer synlig med hjälp av SM-veckan i Halmstad 
2020.  Tyvärr ställdes SM-veckan in på grund av den 
 rådande pandemin.

GENOMFÖRDA TÄVLINGAR LANDSLAG 
2019  
Men Inter Cup i Malmö (Herr) 
Kval till Paralympics i Fort Wayne, USA (Herr) 
VM i Australien (Ungdom) 
EM i Rostock, Tyskland (Herr) 
 
GENOMFÖRDA TRÄNINGSLÄGER LANDSLAG 
Tio genomförda träningsläger 2019, samtliga 
i  Trelleborg.  
Två genomförda träningsläger 2020, samtliga 
i  Trelleborg. 

KLUBBLAGSTÄVLINGAR OCH ÖVRIGA 
 TÄVLINGAR
Sverigeserien hade fyra tävlingshelger under 2019 
och en tävlingshelg under 2020.  
Den nya Elitserien hade en tävlingshelg 2019 och en 
2020.  
Svenska Mästerskapen genomfördes i kommitténs 
regi i Trelleborg, november 2019. FIFH Malmö stod 
som segrare.  
2020 års SM skulle arrangeras i Stockholm i 
 november, men på grund av covid19 fick tävlingen 
ställas in med kort varsel.  
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Innebandy
KOMMITTÉNS SAMMANSÄTTNING 
Peter Collin, ordförande 
Kennet Rosén, ledamot
Mattias Larsson, ledamot
Johnny Petterson, ledamot 
Viktoria Wedin, ledamot
Elin Lund Jonsson, utvecklingsdistrikt elhockey 
Sofie Gustafsson, utvecklingsdistrikt innebandy 

SAMMANTRÄDEN
Under perioden har nio videomöten och två fysiska 
helgmöten i Stockholm genomförts. 

VERKSAMHET
Kommittén har under åren arbetat med att  skapa 
kontakt och samarbete med Svenska Innebandy-
förbundet för att få i gång inkluderings processen. 
Kommittén har även deltagit i möten med distrikts-
förbund inom både Svenska Parasportförbundet 
och Svenska innebandy förbundet. Vi har samman-

ställt punkter till Innebandyförbundet på saker man 
 behöver fundera på inför inkluderingen. 

Ett pilotprojekt har startats upp tillsammans med 
Parasport Gävleborg och Gästriklands Innebandy-
förbund som går ut på att de genomför, administrerar 
och utvecklar Gävle/Dala-serien. 

Kommittén har haft som mål att kunna starta ett 
distrikts-SM i parainnebandy, men tyvärr har pande-
min ställt till det. Nu är målet inställt på 2022. I övrigt 
har pandemin gjort att föreningarnas innebandy-
verksamhet har legat nere, likaså cuper och serier. 
Detta har resulterat i att vi inte har kunnat besöka 
föreningarna. 

Under 2020 införlivades Elhockeykommittén i vår 
kommitté och arbete pågår med att byta namn på 
 elhockey till elinnebandy. Grenen är i en utvecklings-
fas och sen ett par år tillbaka finns en hel del 
 föreningar i landet. Inbjudningstävlingar som ”Slaget 
om Stockholm”, Tunaspelen och Göteborg Open har 
samlar vanligtvis många lag.

Invitational Games. 
Simon Jonsson vann 
guld med IBK Dalen i 
innebandyturneringen.
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Judo
KOMMITTÉNS SAMMANSÄTTNING 
Yvonne Berger, ordförande  
Roger Berger, ledamot 
Eric Fridman, ledamot 
Martin Pernheim, förbundskapten 
Mikaela Barrera Birath, ass. förbundskapten 
Rolando Lara Serrano, sparring/ledsagare 

VERKSAMHET 
2019 var det sista året som judon tillhörde Svenska 
Parasportförbundet. Traditionsenligt deltog vi på 
idrottshelgen för barn och ungdomar med synned-
sättning som hölls i Eskilstuna. Där fick ett tjugotal 
barn och ungdomar möjlighet att testa på judo. 

Landslaget bestod av två aktiva: Nicolina Pernheim 
-63 kg B1 och Oscar Widegren -73 kg B1. 

Från den 1 januari 2020 inkluderades judon i 
Svenska Judoförbundet som i och med detta är det 

förbund som administrerar all judo i Sverige. Över-
gången blev inte särskilt omvälvande, då alla aktiva 
redan var medlemmar i Svenska Judoförbundet och 
tränar i klubbar som tillhör Svenska Judoförbundet. 

GENOMFÖRDA TÄVLINGAR 
2019 
German Open i Heidelberg, Tyskland  
IBSA Judo Grand Prix i Baku, Azerbajdzjan 
IBSA Judo Qualifier i Fort Wayne, USA 
IBSA Judo European Championships i Genua, Italien 
IBSA Judo Grand Prix i Tasjkent,  Uzbekistan  

GENOMFÖRDA TRÄNINGSLÄGER 
Två större träningsläger hölls under året, ett på 
 sommaren och ett på vintern. Det var ett tiotal del-
tagare från hela landet samt deltagare från Finland 
och Danmark.

Judo. På IBSA Judo Grand 
Prix i Baku 2019 ställdes Oscar 
Widegren bland annat mot 
Osvaldas Bareikis från Litauen.
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Längdskidor/skidskytte
KOMMITTÉNS SAMMANSÄTTNING
2019
Inger Knutsen, ordförande 
Fredrik Andersson, adjungerad tjänsteman, 
 Para sport Sverige 

2020 
Kristina Göransson, ordförande  
Leif Danielsson, sekreterare  
Inger Knutsen, kassör 
Tommie Jirhed, ledamot 
Johan Hamrin, ledamot 
Nina Jonsson, adjungerad tjänsteman Utvecklings-
distriktet 
Fredrik Uusitalo, adjungerad förbundskapten 

SAMMANTRÄDEN  
2019 genomfördes sex återkopplingar som inte 
protokollfördes. Under 2020 har elva sammanträden 
genomförts.  

VERKSAMHET 
Den nuvarande kommittén tillsattes efter beslut i 
förbundsstyrelsen i december 2019 och hade sitt 
första sammanträde i januari 2020. Kommittén var 
då sammanplockad med spridda kompetenser för 
att tillsammans med utvecklingsdistriktet föra svensk 
paraskidåkning framåt, med målet att inkluderas i 
Svenska Skidförbundet (SSF). 

Kommittén och utvecklingsdistriktet är övertygade 
om att vi tillsammans ska verka för ökad inklude-
ring, ökad aktivering och generellt få fler som vill på 
skidor, över hela landet. För att åstadkomma detta 
kommer vi att arbeta för strukturell utveckling på 
förenings-, arrangörs- och ledarnivå samt genom att 
lyfta goda exempel och se till att svensk paraskidåk-
ning syns. Efter pandemiuppehållet är kommitténs 
plan att fortsätta arbeta för fler arrangörer och ökat 
samarbete med SSF/FIS för att få paraaktiva att 
ta del av det traditionella tävlingsprogrammet. En 
diskussion är initierad med arrangören av SM-veck-
an, där längd fått erbjudande om deltagande som 
uppvisningstävling för U-klass. 

För att sammanfatta de största framgångarna på 
landslagssidan vann Zebastian Modin den totala 
världscupen i längd både 2018/2019 och 2019/2020. 
På VM i Prince George, Kanada i februari 2019 tog 
Modin även silver i långdistans och guld i sprint. 

Pandemin har ställt till det för verksamheten. 
Tävlingar har ställts in som gjort att våra Virtus-aktiva 
inte har fått någon möjlighet att delta i internatio-
nella tävlingsarrangemang under 2020. I november 
genomfördes ett utvecklingsläger i Östersund där 
flera nya aktiva var anmälda, men med anledning av 
covid19 blev det till slut inte fler än fyra aktiva som 
kunde delta på lägret. Förhoppningen finns om att vi 
till nästa läger kommer att kunna få ihop mer än det 
dubbla antalet aktiva. I övrigt har all form av bredd-
verksamhet organiserad av kommittén ställts in på 
grund av de rådande omständigheterna.  

I september 2020 tillträdde Fredrik Uusitalo som 
ny förbundskapten och han har därefter lett flera 
träningsläger på olika orter i Sverige. Med anledning 
av covid19 har lägerplanen justerats flera gånger, 
bland annat har ett höghöjdsläger under hösten fått 
strykas ur planeringen, men viktigast är dock att det 
har gått att få till ett antal läger på hemmaplan istäl-
let. Glädjande för truppen är att det dykt upp flera 
nya aktiva under året som är intressanta för lands-
lagsverksamheten och vi ser goda möjligheter till att 
laget kommer att växa de närmaste åren. 
 
GENOMFÖRDA TÄVLINGAR
2019 
VC i Östersund 
VM i Prince George, Kanada 
Inas-VM i Vercors, Frankrike 
VC i Lillehammar, Norge 

2020 
VC i Dresden och Altenberg, Tyskland 
VC i Finsterau, Tyskland 

GENOMFÖRDA TRÄNINGSLÄGER 2019–2020 
Flera träningsläger på olika orter i Sverige där 
IPC-aktiva och Virtus-aktiva åkare deltagit. Det har 
också genomförts flera utvecklingsläger.
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Mattcurling
KOMMITTÉNS SAMMANSÄTTNING 
Siw Engwall ordförande  
Jan-Olov Fredborg, utvecklingsdistrikt, sekreterare  
Bernt Persson, ledamot 
Pelle Petersson, ledamot 
Nils Karlsson, ledamot 

SAMMANTRÄDEN 
Under perioden har tre sammanträden genomförts. 

VERKSAMHET 
Vi kan konstatera att medlemsutvecklingen inte har 
gynnats av coronasituationen. Idrotten slåss med 
en hög snittålder, men de som har ett intresse för 
 idrotten är trogna och engagerar sig i verksamheten. 
Vi är glada att se så många spelare på SM och 
 skulle vi jämföra oss med andra idrotter har vi faktiskt 
ett stort antal idrottare.

Kommittén har haft intentionen att stötta förening-

arna med rekryteringsinsatser med prova på-aktivi-
teter för bland annat skolor. Vi har även haft planer 
på att genomföra prova påaktiviteter för befintliga 
is-curlingföreningar som ett led i inkluderings-
verksamheten och för få fler att bli intresserade av 
matt curling. 

Under 2020 har mattcurlingen inte haft någon 
riktigt verksamhet på grund av pandemin, vilket 
resulterade i inställda aktiviteter och inställt SM. När 
allt är som vanligt igen kommer vi tillbaka med en än 
större kraft för att kunna genomföra den planerade 
verk samheten som vi har ställt in. 

GENOMFÖRDA TÄVLINGAR 
2019 
Dalaserien 
Gotlandsserien 
Korrespondenscurling 
SM i Falkenberg 
Mattcurling Cup i Luleå

Mattcurling. I mattcurling gäller 
det att få sina stenar närmast 
mitten av målområdet.
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Paraishockey
KOMMITTÉNS SAMMANSÄTTNING
Allan Kasperi, ordförande (from hösten 2019) 
Roland Liljebäck Battistich (from våren 2020) 
Peter Andersson (fr o m våren 2020) 

SAMMANTRÄDEN 
Under perioden har sex sammanträden genomförts. 

VERKSAMHET 
Under 2019/2020 har rekrytering till idrotten bland 
annat skett genom SPHL (Svenska Parahockeyligan) 
och Start Your Impossible Camp. Landslaget har 
även bjudit in spelare att prova på under några av 
sina träningsläger. 

Kommittén har inte nått upp till de satta målen 
och detta beror på att kommittén inte har varit tillsatt 
under hela 2019 samt att osäkerheten kring pande-
min har försvårat planeringen av rekryteringstillfällen 
under 2020. Under 2021 kommer samarbetet mellan 
kommitté, klubbar och landslag att förbättras genom 
att rekrytering planeras bättre tillsammans och att 
kommunikationen blir bättre. 

Året 2020 har mycket verksamhet varit pausad och 
när det kommer till klubblag spelades en nedbantad 
Nacka Trophy mellan Nacka HI och FIFH Malmö, 
den 26–27 september. 

Gällande landslaget satsade Sverige mot A-VM 
2019 som spelades i Ostrava, Tjeckien. På plats 
i Tjeckien slutade Sverige på en sjundeplats, vilket 

innebär spel i B-pool i nästkommande VM.  Meningen 
var att det skulle spelats som för-Paralympics i 
Beijing mars 2021, men av kända skäl blev det 
 uppskjutet/inställt. 

Under 2020 hann landslaget med ett läger 
i  Enköping, men tyvärr blev de planerade lands-
kamperna mot Norge inställda till följd av pandemin. 
Vidare skulle EM ha spelats i Östersund i april 2020, 
men det blev också inställt. 

En kartläggning av landslagsspelarnas  ambitioner 
och intresse har gjorts och utifrån de svar som 
inkommit är ambitionen att ge varje individ förut-
sättningar för att bli ännu bättre i sin idrott genom 
individuella kontrakt. 

GENOMFÖRDA TÄVLINGAR 
2019 
VM i Ostrava, Tjeckien 

2020 
Malmö Open 

GENOMFÖRDA TRÄNINGSLÄGER 
Sju träningsläger för landslaget under 2019 och tre 
träningsläger 2020. 

EGNA ARRANGERADE TÄVLINGAR 
2019 
World Cup i Östersund

Paraishockey. Peter 
 Nilsson på Para Ice 
 Hockey Östersund Open.
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Rullstolsdans
KOMMITTÉNS SAMMANSÄTTNING 
Idrottskommittén är vilande. Ansvarig på Parasport 
Sveriges kansli är Leif  Thorstenson.

SAMMANTRÄDEN 
Under perioden har inga sammanträden genomförts. 

VERKSAMHET 
Det är för tillfället få verksamheter som är aktiva 

inom rullstolsdans. Förhoppningen är att idrotten ska 
växa i den process som påbörjats med över lämning 
av idrotten till Svenska Danssportförbundet. 
En handlingsplan för inkludering är upprättad med 
målet att inte enbart överta och utveckla rullstols-
dansen utan även utveckla dans för personer med 
andra typer av funktionsnedsättningar. 

Inga SM eller andra nationella tävlingar har 
genom förts under perioden.

Tar en svängom. Rullstols-
dans var en av idrotterna 
som gick att prova på Start 
Your Impossible Camp 
i Falun 2020.
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Rullstolsrugby
KOMMITTÉNS SAMMANSÄTTNING 
Magnus Krossén, ordförande 
Markus Jansson, ekonomiansvarig t.o.m. 191231. 
Nina Engman, domar- och regelansvarig 
Lars Varnerud, utvecklingsansvarig 
Maila Lauronen, adjungerad ledamot sen maj 2019. 
Benoit Labrecque, förbundskapten 
Kristoffer Wiström, assisterande coach 
Britt-Marie Matsson, team manager 

SAMMANTRÄDEN
Under den aktuella perioden har kommittén haft 13 
sammanträden. 

VERKSAMHET  
Det finns fem föreningar i landet som tränar och 
tävlar kontinuerligt. Ett mål är att på några års sikt få 
fram en ny förening/sektion i södra delen av landet, 
dock krävs en eldsjäl som driver på utvecklingen 
lokalt. Antalet licenserade spelare var 46 under 
2019 och 38 under 2020. Kommittén har påbörjat 
en systematisk uppföljning när spelare slutar, med 
förhoppningen att kunna behålla spelare. Snittåldern 
på aktiva spelare är relativt hög, men en ljusglimt är 
att Norrbacka IF har en nystartad barnverksamhet 
med 6-7 potentiella rugbyspelare som har framtiden 
för sig.  

Under 2019 och första kvartalet 2020 fortsatte 
kommitténs rekryteringsarbete. Ett etablerat sam-
arbete med Parasport Västmanland och Sörmland 
samt Parasport Sverige centralt fungerar bra och 
möjligheten att få Idrottslyftsmedel för att stötta nya 
verksamheter och enskilda spelare ute i landet har 
fortsatt stor betydelse. Prova på-dagar har genom-
förts och vi har deltagit på bland annat RG Aktiv Re-
hab och Dysmeliföreningens läger, samt fortsatt att 
anordna blandlagsturneringar för att ge nya spelare 
matcherfarenhet och möjlighet att lära sig taktik. 

I vanlig ordning anordnades 2019 ett par inter-
nationella klubblagsturneringar med 5–6 lag under 

Stockholm Paragames och Malmö Open. Under 
SMveckan i Sundsvall 2019 fick vi möjlighet att spe-
la SMfinal i direktsänd tv. 

På grund av covid-19 tvingades i princip all verk-
samhet att ta time out från mitten av mars 2020 och 
resten av året, med undantag från träning i klubbla-
gen från september till mitten av november.  
I strategiplanen för 2021–2028 ingår målet att hitta 
nya högpoängsspelare med mycket funktion och vi 
ser behov av en systematisk uppföljning av varje ny 
kontakt vi får genom våra rekryteringsaktiviteter. 

Kommittén ser behovet av att rekrytera nya doma-
re och tränarsidan är ytterligare ett område där det 
behövs utveckling och nya perspektiv. Steg ett är att 
hjälpa alla klubblag att hitta en engagerad tränare, 
vilket ingår i den nya strategiplanen. 

För landslaget har målet varit att kvalificera sig till 
Paralympics i Tokyo samt att där försöka nå en fram-
skjutande placering. Tyvärr missade Team Sweden 
att kvala in till spelen och efter kvalturneringen i 
februari 2020 valde hela förstafyran att avsluta sina 
landslagskarriärer. Det finns en del att arbeta med för 
landslaget för att nå målen och en del insatser har 
gjorts, bland annat har det sats tydliga förväntningar 
på spelarna och rollerna i landslagsledningen har 
tydliggjorts. Samtliga landslagsspelare har individuel-
la utvecklingsplaner, men brist på tid och motivation 
är ett tydligt problem. 

GENOMFÖRDA TÄVLINGAR
Under perioden har ett femtontaltävlingar genomförts 
runt om i Sverige och världen på utvecklings-, klubb-
lags- och landslagsnivå. 

GENOMFÖRDA TRÄNINGSLÄGER FÖR 
LANDSLAGET
Under perioden har ett femtontal träningsläger 
genomförts. Främst i Beckomberga och på Bosön, 
men även ett läger i Warszawa tillsammans med det 
polska landslaget.
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Showdown
KOMMITTÉNS SAMMANSÄTTNING 
Leif Thorstenson på Parasport Sveriges kansli är 
ansvarig för idrotten. 

SAMMANTRÄDEN 
Under perioden har inga sammanträden genomförts.

VERKSAMHET
Inom showdown är verksamheten låg, med ett fåtal 
aktiva föreningar i landet. Vid årsskiftet 2019/2020 
inleddes därför ett arbete för att ”starta om” idrotten 
med fler aktiva föreningar och aktiva utövare. Målet 
var att i fem utvalda kommuner starta upp ny verk-
samhet för showdown. Till följd av coronapandemin 
har arbetet skjutits upp. 

Showdown. Vid årsskiftet 
2019/2020 inleddes arbetet 
med att ”starta om” idrotten 
med fler aktiva föreningar och 
fler aktiva utövare. Bilden är 
från Idrottshelgen i Eskilstuna 
2019.



IDROTTSKOMMITTÉER 45

 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Sportskytte
KOMMITTÉNS SAMMANSÄTTNING 
Ari-Jukka Perkiömäki, ordförande 
Christian Erlandsson ledamot 
Sven-Erik Bergqvist, ledamot 
Lars Holmbom, ledamot  
Pernilla Svensson, förbundskapten 

SAMMANTRÄDEN 
Under perioden har fem sammanträden genomförts.  

VERKSAMHET 
Antalet aktiva skyttar med rörelsenedsättning eller 
synnedsättning är 10-15 personer. I öppen klass 
utan Parasport Sveriges klassificering kan paraskyt-
tar med intellektuell funktionsnedsättning skjuta, 
men antalet är inte helt känt eftersom det är Svenska 
Skyttesportförbundet som administrerar detta. Totalt 
är det ungefär 20-25 föreningar som har minst en 
paraskyttegren i sin verksamhet.

Kommittén har ansvar för bredd och uppdraget att 
säkerställa landslagets framtid genom att utveckla 
framtidens paraskyttar. Kontinuerlig kontakt med 
föreningar, ledare och skyttar har ingått i uppgifterna 
tillsammans med bland annat planering av tränings-
läger.

Fokus har varit att få ett bättre fungerande sam-
arbete med Svenska Skyttesportförbundet, som i 
längden ska leda till inkludering. Kommittén anser 
att den enda möjligheten att utöka tävlingsverksam-
heten är att samverka effektivare med arrangörer/
föreningar som ordnar tävlingar i Svenska Skytte-
sportförbundets regi. De parasportföreningar som 
har skytteverksamhet har inte själva resurser för att 
arrangera tävlingar.  

Kommittén har tillsammans med förbunds kaptenen 
arbetat med att skapa strategier för att ge fler 
 chansen att ta sig till landslaget. Inom elektronskytte 
har det bedrivits samarbete med vissa föreningar 
för personer med synnedsättning för att kartlägga 
deras medlemmars intresse för skytte. Elektron-

skyttet har under de senaste två åren ingått i VM och 
EM och är med största sannolikhet på gång även till 
 Paralympics. 

Sportskytte var med på Start Your Impossible 
Camp i Luleå 2019 och kommittén planerar att 
genom föra träningsläger för bredden kombinerat 
med nyrekrytering under året 2021. Samt att genom-
föra fler föreningsbesök för att bättre kunna stötta 
föreningar. 

Målsättningen har varit att rekrytera skyttar och 
ledare, att höja kompetensnivån i föreningar samt att 
göra paraskytte mer synligt. Tyvärr har vi inte lyckats 
tillräckligt bra med målen. En utmaning är att en del 
föreningar inte vet att Parasport Sverige finns och att 
våra resurser därför inte nyttjas av hela målgruppen. 

Under 2020 har covid-19 påverkat verksamheten 
med stängda hallar, pausad föreningsverksamhet, 
 inställda läger och tävlingar samt väldigt få förenings-
besök. Går det inte att anordna normala tävlingar 
framöver kommer det att anordnas någon form av 
fjärrtävling, där skyttarna skjuter samtidigt på olika 
orter och räknar ihop en gemensam resultatlista. 

Det pågår diskussioner med ett par föreningar 
att ansluta sig till Parasport Sverige och  kommittén 
kan hjälpa befintliga föreningar att marknads
föra sig  bättre. Vi ser med glädje att det finns stort 
 intresse på till exempel kommunernas fritids kanslier 
för paraskytte, men anläggningarna behöver 
modern iseras. Ett mål är att förbättra föreningars 
och  skyttars förutsättningar att träna och tävla.  
 Kommitténs ordförande har till exempel varit driv-
ande i ett projekt där Länsstyrelsen i Västerbotten 
tillsammans med Umeå kommun gett ett stort bidrag 
för att tillgänglighets anpassa utomhusskyttebanan 
och till inför skaffning av tre nya elektroniska måltavlor.  

GENOMFÖRDA TRÄNINGSLÄGER
Det genomfördes ett träningsläger för bredd i  Kinna 
kring månadsskiftet november-december 2019. 
Landslaget har genomfört 13 läger. 



Förbundsmötet 2019. I samband med mötet 
 firade Parasport Sverige sitt 50-årsjubileum.



VERKSAMHETSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING



48 ÅRSREDOVISNING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Styrelsen för Svenska Parasportförbundet och 
Svenska Paralympiska Kommitté (Parasport  Sverige) 
avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 
2020-01-01 – 2020-12-31.

ALLMÄNT OM VERKSAMEHTEN
Parasport Sverige har under året haft 540 (547) 
medlemsföreningar. Förbundets mål och inriktning 
är att på alla nivåer bedriva idrott för personer med 
funktionsnedsättning så att den utvecklar människor 
positivt – såväl fysiskt som psykiskt, som socialt och 
kulturellt.

Rollen som Sveriges Paralympiska Kommitté inne-
bär att vara företrädare för all paralympisk verksam-
het i Sverige inklusive 18 andra specialidrottsförbund 
med paralympisk idrottsverksamhet, varav 14 har full 
rösträtt vid det Paralympiska mötet.

Rollen som Special Olympics Sverige medför 
också en koordinerande funktion gentemot andra 
specialidrottsförbunds arbete med idrott för personer 
med intellektuell funktionsnedsättning.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 
 RÄKENSKAPSÅRET  

PARALYMPICS 
Framflyttningen av spelen i Tokyo på grund av coro-
napandemin innebar förändringar i planeringen och 
därmed även den ekonomiska belastningen. Flera 
planerade kvaltävlingar ställdes in och justeringar har 
gjorts i kvalificeringssystemet. Då pandemin fortsatt 
är pågående är den slutgiltiga truppen ännu inte klar. 
Detta berör även det slutliga ekonomiska utfallet av 
förberedelser och genom förande av Tokyo. 

Förbundet står nu inför två paralympiska spel nära 
inpå varandra. Förberedelse till dessa spel sker nu 
parallellt, vilket tog mer resurser i anspråk än vad 
som är normalt. En första resa till Beijing har gjorts 

i samverkan med SOK under 2020.
Fortsatt arbetas det för att skapa bästa förutsätt-

ningar för idrotter och aktiva i sitt förberedelse arbete 
samt upprätthålla motivationen i en period där 
tävlandet blivit minimalt. Vidare konstateras att vi 
presenterar en mer slagkraftig trupp till Beijing med 
flera medaljmöjligheter än på många år.

Det beror på ett strategiskt beslut av förbunds-
styrelsen 2018 att prioritera presterande  idrotter 
och deras förbundskaptener. Denna strategi 
 implementerades under åren 2019-2020. Det har 
lett till omfördelningar av elitstödet utifrån  potentiella 
styrkor och utvecklingsmöjligheter, vilket skapat 
 möjligheter som tidigare inte fanns. Detta har gjort 
det möjligt att anställa förbundskaptener inom vinter-
idrotterna.

SPECIAL OLYMPICS 
Arbetet med arrangörskapet av Special Olympics 
World Winter Games 2021 i Åre/Östersund har varit 
omfattande. En förening  startades sent under 2019 
för att axla omfattningen av projektet som helhet. Ett 
pressat tidsläge samt oklarheter gällande ekonomiskt 
stöd rådde fram till årsskiftet 2019/2020, då beslutet 
togs att ställa in de planerade världsspelen. Skälen 
till detta var:

1. Det förväntade stödet från Regeringen för den till 
evenemanget grundläggande folkhälsosatsningen 
uteblev.
2. Det utlovade ekonomiska stödet från Special 
Olympics International uteblev. 
3. För lågt kommersiellt engagemang som följd av att 
folkhälsosatsningen inte kunde säkras.

Även om Sverige tvingades att ställa in Special 
Olympics World Winter Games 2021 genom fördes 

Förvaltningsberättelse2020
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de planerade förtävlingarna Special Olympics 
Sweden Invitational Games 2020 i början av året.  
450 deltagare från 19 länder samlades i Åre och 
Östersund för att tävla i sju idrotter. I samband med 
tävlingarna genomfördes det så kallade Healthy 
Athletesprogrammet där fler än 1 000 frivilliga 
hälsokontroller genomfördes på deltagare samt på 
 personer från gruppboenden i närområdet. Hälso-
kontrollerna resulterade i en ökad synlighet för hälso-
läget bland deltagarna och är idag en viktig grund för 
fortsatt arbete med ökad aktivitet för målgruppen. 

Rekryteringsarbetet med Special Olympics School 
Days fortsatte under 2020. I januari fick Special 
Olympics Sverige en ny samarbetspartner under 
en treårsperiod, där fokus framför allt är School 
Days-verksamheten. Tyvärr gjorde pandemin att 
antalet genomförda School Days begränsades under 
året. 

KOMPETENSSTÖD, INKLUDERING OCH 
 PROJEKT
Som en följd av den motion som skrevs till riksidrotts-
mötet 2019 kring kompetensstöd parasport har 
Para sport Sverige fortsatt aktivt arbetat med frågan. 
En arbetsgrupp bestående av förtroendevalda och 
tjänste män på Parasport Sverige och Riksidrotts-
förbundet har tillsammans arbetat med processen 
gällande hur organiseringen av kompetensstödet 
kring parasport ska se ut. Beslut kommer att tas på 
Riksidrottsmötet i maj 2021.  

Arbetet med inkludering av idrotter i de special-
idrottsförbund (SF) som har påbörjat överlämningen 
har fortsatt. Ytterligare två idrottsförbund har  signerat 
avsiktsförklaringar för att påbörja inkludering. 
Ett flertal idrotter som ännu inte formellt påbörjat 
inkluderings arbetet har inlett dialoger på  lokal/regio-
nal nivå.  

I mars slutade Johan Strid som general sekreterare 
för Parasport Sverige. Ulrika Askengren fick i sam-
band med detta rollen som verksamhetschef och 
har tillsammans med övriga ledningsgruppen lett 
 förbundet sedan dess. Processen med att rekrytera 

en ny generalsekreterare är pågående.  
Det Arvsfondsfinansierade projektet ParaMe 

gjorde sitt andra projektår. I september  lanserades 
webbplatsen Para-Me.se – där personer med 
funktionsnedsättning kan söka efter idrott, aktiviteter 
och föreningar i sitt närområde. Projektet fortsätter 
i ytterligare ett drygt år.  

ParaMe-projektet har också tagit fram  utbildningar 
i tillgänglighet och bemötande. I samband med fram-
tagningen har Parasport Sveriges utbildnings insatser 
skalats upp. Detta sker i samverkan med bland 
annat RF-SISU.

Vinnovaprojektet Champa, som bestod av  delarna 
Champa Lots och Champa Arena, gjorde sitt  andra 
och sista projektår. Champa Lots tog fram ett 
mentor skapsprogram där livsstilslotsar coachat barn 
och unga med funktionsnedsättning. I Champa Arena 
utvecklades en modell för tillgänglighetsinventering 
på idrottsanläggningar. 

VÄSENTLIGA EKONOMISKA HÄNDELSER 
UNDER ÅRET OCH EFTER ÅRETS SLUT  
Kostnaderna för Special Olympics Sweden 
 Invitational Games 2020 resulterade i en förlust om 
6,8 MSEK första kvartalet 2020. Den totala förlus-
ten för satsning, förberedelser och genomförande 
 resulterade på 12,4 MSEK. 

Under 2020 blev Parasport Sverige medlemmar 
i Giva Sverige som är en branschförening som 
arbetar för tryggt givande. Målet med medlemskapet 
i Giva Sverige är att utveckla Parasport Sveriges 
insamlingsarbete. 

Coronapandemin påverkade hela samhället och 
likaså förbundets arbete, men det har också lett till 
vissa besparingar. För förbundet har situationen 
med ändrade förhållningsregler inneburit direkta 
 besparingar i form av färre fysiska möten, minskat 
resande samt ett stopp för planerade event som 
skulle genomföras. 

Pandemin ledde indirekt till att projektet ParaPepp 
startades, efter att förbundet i mars sökt och  beviljats 
medel från Radiohjälpen för att ta fram digitala 
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 träningspass för personer med funktionsnedsättning. 
I maj beviljade Victoriafonden bidrag till Parasport 

Sverige för arvoden till idrottsledare för barn och 
unga med funktionsnedsättning. Dessa medel möjlig-
gjorde över 100 nya aktivitetstillfällen inom Champa 
Lots. 

Projektet The Impossible Run fick fortsatt stöd 
från Vinnova för att utforska tekniska lösningar som 
gör det möjligt för personer med synnedsättning att 
 genomföra längdhopp utan hjälp av ledsagare.

De inställda kvaltävlingarna inför såväl Paralym-
pics i Tokyo som Beijing innebar minskade kostnader 
under 2020. Medlen överförs istället till 2021 för att 
kunna genomföra kvaltävlingarna då. Vidare vet vi 
att testeventen i Beijing som skulle genomföras i 
februari-mars 2021 är stoppade på grund av pande-
min, men kommer att flyttas till senare tillfälle vilket vi 
också behöver säkra upp.

FRAMTIDA UTVECKLING
På grund av den rådande pandemin har Parasport 
Sverige tagit beslutet att ställa in alla fysiska evene-
mang under första kvartalet 2021, alternativt genom-
föra dem i digital form.

Malmö Stad och Eskilstuna kommun är  mycket 
nöjda med tidigare projektsamarbeten och har 
beviljat stöd till en fortsättning på mentorskaps-
programmet som utvecklades inom projektet 
 Champa. I Jämtland är engagemanget fortsatt stort 
efter folkhälsosatsningen i samband med förtävling-
en Invitational Games. Ett fortsättningsprojekt har 
initierats tillsammans med Åre kommun och Öster-
sunds kommun där Parasport Sveriges koordinerar 
initiativen. Detta beräknas pågå fram till hösten 2021 
samt att idén är att kunna skapa en samarbetsmodell 
mellan kommun och idrottsrörelse är det gäller skapa 
förutsättningar för ökad fysisk aktivitet för personer 
med funktionsnedsättning.

Impossible Run har på grund av pandemin inte 
kunnat hålla den planerade tidsaxeln, men har trots det 
lyckats identifiera fler användningsområden med den 
aktuella tekniken. Projektet har även uppmärksammats 
av media såväl nationellt som internationellt.

Vid förbundsmötet i maj 2021 kommer  stämman 
att besluta om verksamhetsinriktning för åren 
 2021–2023. I slutet av maj hålls Riksidrottsmötet där 
beslut gällande organiseringen av kompetensstödet 
för svensk parasport kommer att fattas.

Vidare fortsätter inkluderingsarbetet tillsammans 
med beröra SF.

Processen att rekrytera en ny generalsekreterare 
fortgår.

Pandemin har krävt ett mer omfattande 
förberedelse arbete inför de paralympiska spelen än 
 tidigare. Erfarenheter från 2020 behöver fortsätt-
ningsvis beaktas vid bedömning av våra handlings-
alternativ i framtiden.

I enighet med den paralympiska strategin stöttas 
fortsatt de idrotter och aktiva som bedöms ha störst 
chans att lyckas. Utvecklingsmöjligheterna för nya 
aktiva kommer fortsatt breddas hela vägen upp till 
den högsta nivån.

Parasport Sverige är glada att de allra flesta spon-
sorer och partners valt att fortsätta samarbetet trots 
rådande situation i samhället. Vi välkomnar även 
nytillkomna samarbetspartners under pandemins 
utmanande tider.

   
RESULTAT OCH STÄLLNING
Svenska Parasportförbundet och Sveriges 
 Para lympiska Kommitté har under året erhållit 
i  ordinarie anslag från Riksidrottsförbundet (RF) om 
7,8 MSEK (8,2 MSEK). Balanserade resultatet för 
2020  visar ett underskott -1,1 MSEK (-3,6 MSEK) 
mot ett  budgeterat resultat om 0,3 MSEK. Det totala 
 kapitalet utgör 17,6 MSEK (11,5 MSEK).
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2020 2019 2018 2017

Intäkter 65 62 57 47
Årets resultat 6,2 - 3,8 3,0 1,6
Balansomslutning 26,9 26,1 28,3 20,5
Medelantal anställda 28 25 19 17

Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommittés ekonomiska utveckling i sammandrag 
(MSEK):

       Donations Ändamåls Balanserat Totalt eget
              kapital   bestämda          kapital kapital      
                    medelEget kapital
Belopp vid årets ingång -              2 157          7 653          1 695 11 505
Förändring donationskapital                - 25                  -                  - - 25
Utnyttjande av ändamåls-                     -                  -                  - 0
bestämda medel
Reservering av ändamåls-                     -          7 327        - 7 327 0
bestämda medel 
Årets resultat                       -      -          6 166 6 166
Belopp vid årets utgång              2 132         14 980             534 17 646

Förändringavdonationskapital                2020 2019
Ingående behållning                 2 157 2 219
Avkastning (utdelning, räntor)                        - -
Utdelade medel                     - 25 - 62
Utgåendebehållningifonderna               2 132 2 157

Ändamålsbestämdamedel       Ingående  Utnyttjade     Tillförda Utgående
               balans         medel         medel balans
Arv Kerstin och Sture Lindström              1 455      -      - 1 455
Arv Margareta Nyberg               2 603      -      - 2 603
Landslagsstöd                   355      -      - 355
Paralympics                3 240      -          7 327 10 567
Summa                7 653     0          7 327 14 980
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Resultaträkning(allabeloppavserksek)

        Not     2020 2019
Verksamhetsintäkter

Medlemsavgifter             212 216
Gåvor         2                   123 38
Bidrag         2              49 696 48 459
Nettoomsättning        14 228 11 282
Övriga verksamhetsintäkter            343 1 841

Summa verksamhetsintäkter       64 602 61 836

Verksamhetskostnader       3
Ändamålskostnader                 - 52 568 - 61 400
Insamlingskostnader          - 840 - 753
Administrationskostnader                  - 5 030 - 3 516

Summa verksamhetskostnader                - 58 438 - 65 669

Verksamhetsresultat          6 164  3 833

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från övriga värdepapper och fordringar    4          2 140 

     som är anläggningstillgångar
Återföring av nedskrivning                - -
Räntekostnader och liknande resultatposter              - - 63

Summa resultat från finansiella investeringar             2 77

Årets resultat           6 166  3 756

Förändring av ändamålsbestämda medel
Årets resultat enligt resultaträkningen (se ovan)      6 166 - 3 756
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från tidigare år            - 125
Ändamålsbestämning av medel      - 7 327 -
Avsättning av donationskapital               - -

Kvarstående belopp för året/förändring balanserat kapital   - 1 161 - 3 631
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Balansräkning(allabeloppavserksek)Balansräkning(allabeloppavserksek)

       Not  20201231  20191231
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier      5    50 101

           50 101
Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav  6           6 625   6 531
                  6 625   6 531

Summa anläggningstillgångar               6 675   6 632

Omsättningstillgångar

Varulager m m
Handelsvaror                   150  157
                     150   157

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar                   240 532
Övriga fordringar                     10 95
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  7           2 002 2 391
                  2 252  3 018

Kassa och bank              20 886 16 316

Summa omsättningstillgångar             23 288 19 491

Summa tillgångar           29 963 26 123

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Donationskapital                2 132 2 157
Ändamålsbestämda medel             14 980 7 653
Balanserat kapital                   534 1 695
                17 646 11 505

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder                 1 511 4 298
Övriga kortfristiga skulder                  844 1 151
Skatteskuld                    540 426
Skuld erhållna ej nyttjade bidrag   8           1 213 2 372
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  9           8 209 6 371
                12 317 14 618

Summa eget kapital och skulder        29 963 26 123
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Noter
NOT 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGS-
PRINCIPER
Årsredovisningen är upprättade enlighet med års-
redovisningslagen, BFNAR 2012:1 (K3) och hämtat 
vägledning från FRII:s styrande riktlinjer för års-
redovisning.

Resultaträkningen
Verksamhetsintäkter
Endast de inflöde av ekonomiska fördelar som 
 organisationens namn erhållit eller kommer att 
 erhålla för egen räkning redovisas som intäkt.
Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till 
verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att 
erhållas.

Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlem-
skap i Svenska Parasportförbundet och Sveriges 
Paralympiska Kommitté. Medlemsavgifter redovisas 
vid inbetalning från medlemmen och intäktsredovisas 
över den tidsperiod som avses.

Gåvor
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de 
erhålls.

Bidrag
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att er-
hålla bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas 
som skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget 
uppfylls. Bidrag som erhållits för att täcka kostnader 
redovisas samma räkenskapsår som den kostnad 
bidraget är avsett att täcka.

Nettoomsättning
Intäkt vid försäljning av varor redovisas normalt vid 
försäljningstillfället. Prenumerationer redovisas som 
intäkt linjärt över prenumerationstiden.

Verksamhetskostnader
Verksamhetskostnader delas in följande  funktioner; 
ändamåls-, insamlings- och administrations-
kostnader.

Ändamålskostnader
Ändamålskostnader består av alla verksamhetskost-
nader som kan hänföras till organisationens uppdrag 
samt projekthanteringar som faller inom ramen för 
ändamålet. I ändamålskostnader ingår även sam-
kostnader som avser vanliga gemensamma kostna-
der såsom IT, ekonomifunktion, vaktmästeri, telefon-
växel och lokalhyra.

Insamlingskostnader
Insamlingskostnader består av befintliga givare 
(samarbetspartners) och arbetet med att söka nya 
 givare genom kampanjer och informationskanaler 
samt personalkostnader som arbetar med dessa 
uppdrag. I ändamålskostnader ingår även sam-
kostnader.

Administrationskostnader
Administrationskostnader består av Parasport 
 Sveriges arbetslednings omkostnader och styrelse-
omkostnader.

Balansräkningen
Tillgångar, skulder och avsättningar värderas till 
 anskaffningsvärde om inget annat anges nedan.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar värderas till 
 anskaffningsvärdet minskat med avskrivningar enligt 
plan, 33 % för inventarier och datorer.
Följande avskrivningsperioder tillämpas:
 Inventarier 3 år
 Datorer 3 år
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NotertillResultaträkningen
Not 2 Insamlade medel

Gåvor som har redovisats i resultaträkningen 

Insamlade medel        2020 2019
Permobil AB             17 -
Caspeco AB               5 -
Gåvor från allmänheten              1 -
A Strömboms dödsbo          100 -
Eitech Electro AB               - 5
Mx Transport AB               - 10
Stadsbacken AB               - 20
Kungälvs Atletklubb               - 3
Summa (a)           123 38

Bidrag som redovisats som intäkt

Insamlade medel        2020 2019
Svenska Postkodstiftelsen              - 3 300
Agitos Foundation               - 135
Summa insamlade medel (b)             0 3 435

Offentliga bidrag
EU            812 975
Staten            348 231
Östersunds kommun          500 400
Region Jämtland Härjedalen             - 308
Vinnova/Radiohjälpen-projektet                  5 902 3 961
Arvsfonden                    4 317 3 016
Riksidrottsförbundet                 37 817 36 133
Summa offentliga bidrag (c)                49 696 45 024

Finansiella tillgångar
Vid anskaffningstidpunkten väderas finansiella till-
gångar till anskaffningsvärdet med tillägg för direkta 
transaktionsutgifter. Placeringar i värdepapper som är 
anskaffade med avsikt att innehas långsiktigt har re-
dovisats till sina anskaffningsvärden. Varje balansdag 
görs bedömning om eventuellt nedskrivningsbehov.

Kundfordringar värderas individuellt till det belopp 
som beräknas inflyta.

Lager av handelsvaror
Handelsvaror värderas till det lägsta av 
 anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet 
på balansdagen.

Ändamålsbestämda medel
I posten Ändamålsbestämda medel i eget kapital 
redovisas ännu inte förbrukade gåvor och andra 
ändamålsbestämda medel. Se även eget kapital i 
förvaltningsberättelsen.
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Not 3 Medelantal anställda, personalkostnader och arvoden till styrelsen

Medelantalet anställda
       2020    2019
      Antal  Varav  Antal  Varav
      anställda män  anställda män
Parasport Sverige    28  13  25  12

Könsfördelning bland styrelseledamöter och ledande befattningshavare

       2020    2019
      Antal på Varav  Antal på Varav
      balansdagen män  balansdagen män
Styrelseledamöter    8  4  8  4
Generalsekreterare/    1  -  2  1
Verksamhetschef  

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
             2020      2019
Löner och andra ersättningar:
Styrelse och generalsekreterare/verksamhetschef      2 451     2 089
Övriga anställda        13 992   11 563
Arvoden           1 727     1 612
Totala löner och ersättningar       18 170   15 264
Sociala kostnader          7 836     7 055
(varav pensionskostnader exkl löneskatt)     (2 269)   (1 879)
Summa         26 006   22 319

Lönekostnader för generalsekreterare 1 140 ksek (1 140 ksek) per år. Pensionskostnader  
för generalsekreterare 324 ksek (383 ksek) per år.

Not 4 Resultat från övriga värdepapper och fordringar 
          som är anläggningstillgångar
              2020      2019
Realisationsresultat                  -             -
Utdelningar                  2        140
Återföring av nedskrivning                 -             -
Summa                  2        140
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NotertillBalansräkningen

Not 5 Materiella anläggningstillgångar
             2020      2019
Ingående anskaffningsvärde            936     1 021
Omklassificeringar                               
Inköp                 38        122
Försäljningar/utrangeringar            - 15      - 207
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden          959        936
Ingående avskrivningar           - 835      - 887
Försäljningar/utrangeringar              15        175
Årets avskrivningar             - 89      - 123
Utgående ackumulerande avskrivningar         909       835
Utgående redovisat värde              50        101

Not 6 Andra långfristiga värdepappersinnehav
             2020   2019
Ingående anskaffningsvärde         6 531  1 394
Omklassificering               94  5 139
Försäljningar                   - -
Utgående anskaffningsvärde         6 625  6 533

Ingående ackumulerade nedskrivningar                -   - 2
Årets nedskrivning                  -  -
Återföringar av nedskrivningar                 -   -
Utgående ackumulerade nedskrivningar                    2
Utgående redovisat värde          6 625  6 531

Specifikation av värdepapper, antal andelar 

Fonder/Aktier               Antal  Redovisat  Marknads
            andelar         värde  värde
Nordea Stratega Ränta     9 071,0274          1 232  1 268
Swedbank Mixfond     7 927,1471             224     239
Swedbank Medica     1 321,4354               16       34
Swedbank Kapitalinvest        456,9920               58       88
Swedbank Robur Global Impact    4 418,9129             500     525
Swedbank Robur Access Sverige   7 044,2378          1 500  1 641
SPP FRN Företagsobligationer    6 648,2230             750     763
Swedbank Robur Eth Företagsobl   7 292,8821             750     767
Danske Invest Sverige kort rta    1 275,3909          1 500  1 511
Ericsson B Aktier     1 197,0000               95     119
Summa                 6 625  6 955



Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
                   2020   2019
Förutbetalda hyror            -   -
Förutbetalda leasingavgifter                    15       16
Förutbetalda försäkringspremier                    73     140
Avräkning SOWWG 2021               1 140  1 526
Övriga poster                    774     709
Summa                 2 002  2 391

Not 8 Skuld erhållna ej nyttjade bidrag
                   2020   2019

Vinnova                    887  2 023
Arvsfonden                    326     349
Summa                 1 213  2 372

Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
                   2020   2019
Upplupna semesterlöner               1 005  1 707
Förfakturerade medlemsavgifter                  213     216
Förfakturerade samarbetspartners              2 099  1 599
Upplupna verksamhetsstöd                2 350          -
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter            2 542  2 849
Summa                 8 209  6 371

Stockholm den 21 mars 2021

Åsa Llinares Norlin
Förbundsordförande

Patrik Modin
Jan Björfeldt
Mathias Kemi

Karin Olsson Sandberg
Harriet Tiderman Säfwenberg

Thomas Wilhelm
Ellis Kivi
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Till förbundsmötet i Svenska Parasportförbundet 
och Sveriges Paralympiska Kommitté,   
org.nr 802004-3850
 
RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN 
Uttalanden 
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för 
Svenska Parasportförbundet och Sveriges Para-
lympiska Kommitté för räkenskapsåret 2020. 
 Förbundets årsredovisning ingår på sidorna 47-58 
i detta dokument.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upp-
rättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger 
en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 
förbundets finansiella ställning per den 31 december 
2020 och av dess finansiella resultat för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens övriga delar.   
Grund för uttalanden 

Jag har utfört revisionen enligt International 
Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed 
i Sverige. Revisorns ansvar enligt dessa standarder 
beskrivs närmare i avsnitten Revisorns ansvar. Jag 
är oberoende i förhållande till förbundet enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina 
uttalanden.

Annan information än årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för den andra 
informationen. Den andra informationen består av 
verksamhetsberättelsen för Svenska Parasport-
förbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté 
(men innefattar inte årsredovisningen och min 
revisions berättelse avseende denna).

Mitt uttalande avseende årsredovisningen omfattar 
inte denna information och jag gör inget uttalande 
med bestyrkande avseende denna andra informa-
tion.

I samband med min revision av årsredovisning-

en är det mitt ansvar att läsa den information som 
identifieras ovan och överväga om informationen 
i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovis-
ningen. Vid denna genomgång beaktar jag även den 
kunskap jag i övrigt inhämtat under revisionen samt 
bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla 
väsentliga felaktigheter.

Om jag, baserat på det arbete som har utförts 
avseende denna information, drar slutsatsen att den 
andra informationen innehåller en väsentlig felaktig-
het, är jag skyldig att rapportera detta. Jag har inget 
att rapportera i det avseendet.

Styrelsens ansvar  
Det är styrelsen som har ansvaret för att års-
redovisningen upprättas och att den ger en 
 rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. 
 Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll 
som den bedömer är nödvändig för att upprätta en 
årsredovisning som inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar 
styrelsen för bedömningen av förbundets förmåga 
att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är 
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka för-
mågan att fortsätta verksamheten och att använda 
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt 
drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att 
avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om 
huruvida årsredovisningen som helhet inte  innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller på fel, och att lämna en 
revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men 
är ingen garanti för att en revision som utförs enligt 
ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. 
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentlig heter 

Revisionsberättelse



60 ÅRSREDOVISNING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt 
eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar med grund 
i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag 
 professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsent-
liga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel, utfor-
mar och utför granskningsåtgärder bland annat 
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis 
som är tillräckliga och ändamålsenliga för att ut-
göra en grund för mina uttalanden. Risken för att 
inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 
oegentligheter är högre än för en väsentlig felak-
tighet som beror på fel, eftersom oegentligheter 
kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, 
avsiktliga utelämnanden, felaktig information 
eller åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar jag mig en förståelse av den del av 
förbundets interna kontroll som har betydelse för 
min revision för att utforma granskningsåtgärder 
som är lämpliga med hänsyn till omständighet-
erna, men inte för att uttala mig om effektiviteten 
i den interna kontrollen.

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisnings-
principer som används och rimligheten i styrel-
sens uppskattningar i redovisningen och tillhö-
rande upplysningar.

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att sty-
relsen använder antagandet om fortsatt drift 
vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar 
också en slutsats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon 
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 
händelser eller förhållanden som kan leda till 
betydande tvivel om förbundets förmåga att 
fortsätta verksamheten. Om jag drar slut satsen 
att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, 

måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärk-
samheten på upplysningarna i årsredovisningen 
om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om 
sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera 
uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser 
baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram 
till  datumet för revisionsberättelsen. Dock kan 
framtida händelser eller förhållanden göra att en 
förening inte längre kan fortsätta verksamheten.

• utvärderar jag den övergripande presentationen, 
strukturen och innehållet i årsredovisningen, där-
ibland upplysningarna, och om årsredovisningen 
återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande 
bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat 
revisionens planerade omfattning och inriktning samt 
tidpunkten för den. Jag måste också informera om 
betydelsefulla iakttagelser under revisionen, där-
ibland de eventuella betydande brister i den interna 
kontrollen som jag identifierat.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR 
OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR
Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen har jag 
även utfört en revision av styrelsens förvaltning för 
 Svenska Parasportförbundet och Sveriges Para-
lympiska Kommitté för räkenskapsåret 2020.

Jag tillstyrker att förbundsmötet beviljar styrelsens 
ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalande
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed 
i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närma-
re i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende 
i förhållande till förbundet enligt god revisorssed 
i  Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat 
är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt 
uttalande.



ÅRSREDOVISNING

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar 
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, 
och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att 
inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av 
säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot 
i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd 
eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot förbundet.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka 
 åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
 ersättningsskyldighet mot förbundet.

Som en del av en revision enligt god revisions-
sed i Sverige använder revisorn  professionellt 
om döme och har en professionellt skeptisk 
 inställning under hela revisionen. Granskningen 
av förvaltningen  grundar sig främst på revisionen 
av  räkenskaperna. Vilka tillkommande gransknings-
åtgärder som utförs baseras på den auktoriserade 
revisorns  professionella  bedömning och övriga 
valda   revisorers  bedömning med utgångspunkt 
i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar  
 granskningen på sådana  åtgärder,  områden och 
förhållanden som är  v äsentliga för verksamheten 
och där avsteg och överträdelser  skulle ha särskild 
betydelse för  förbundets situation. Jag går igenom 
och prövar  fattade  beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för 
mitt uttalande om ansvarsfrihet.

Stockholm                       2021

_________________________________
Lars Erik Engberg 
Auktoriserad revisor



Organisationen Parasport Sverige
FÖRBUNDSSTYRELSEN
Ordförande  Åsa Llinares Norlin 
   from 5 maj 2019

Vice ordf.  Patrik Modin  

Ledamot  Harriet Tiderman    
   Säfwenberg 

Ledamot  Thomas Wilhelm 
 
Ledamot  Ellis Kivi
   from 5 maj 2019 

Ledamot  Karin Olsson Sandberg 
   from 5 maj 2019

Ledamot  Mathias Kemi
   from 5 maj 2019 

Ledamot  Jan Björfeldt 
   from 5 maj 2019

Ledamot  Sussan Eriksson   
   tom 10 oktober 2019

AV PARASPORT SVERIGE ANSTÄLLDA 
 TJÄNSTEMÄN 
Generalsekreterare Johan Strid 
   tom 25 mars 2020

Kanslichef/   Ulrika Askengren
verksamhetschef from 4 mars 2019 
 
Förbundskoordinator Charlotta von Malmborg 

Ekonomichef  Susanne Möllberg 

Ekonomiassistent Carina Forslund  

Kommunikationschef Henrik Hjelmberg 

Marknadsansvarig Maria Sunesson  
   tom 31 augusti 2020

Partneransvarig  Tomas Sandö Brandt  
   from 19 augusti 2020

Marknadskoordinator Sophie Wedberg  
   from 4 mars 2019

Kommunikatör  Calle Delling Andersson  
   from 1 februari 2019

Projektkommunikatör Caroline Hammar  
   from 9 mars 2020

Innehållsproducent Elias Håkansson 

Innehållsproducent Anton Lernstål
   from 1 februari 2019

Event- och tävlings- Lisa Lundell
ansvarig    

Rekryteringsansvarig Stefan Jansson  

Administratör  Jessica Dahlström 

Idrottsutvecklare Leif Thorstenson 

Idrottsutvecklare Fredrik Andersson 

Idrottsutvecklare Pernilla Svensson 

Idrottsutvecklare Kerstin Brodin   
   tom 13 december 2019

Chef elitutveckling/ Hans Säfström
utbildning    

Sportchef, sommar Ines Lopes  

Sportchef, vinter Niclas Grön  

Idrottspsykolog  Tommy Karls
   from 1 mars 2019 

Förbundskapten  Pernilla Svensson 
sportskytte  

Ass. Förbundskapten  Jonas Jacobsson  
sportskytte  tom 31 mars 2019

Förbundskapten  Fredrik Uusitalo
längskidor/skidskytte from 1 september 2020  
      
Förbundskapten  Henrik Bergqvist
alpin skidåkning  from 1 januari 2020 

Ansvarig   Linnea Björndahl
Special Olympics  
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Verksamhetsutvecklare Karin Riddar
Special Olympics from 1 januari 2019 
 
Projektsamordnare Alice Bergholtz 
   from 1 juli 2019

Projektledare  Elin Ström 
   from 11 februari 2019

Projektledare  Linda Torége  

Projektledare  Hanna Isaksson 
   from 14 januari 2019

Projektledare  Magnus Krossén  
   from 14 januari 2019

Projektledare  Helena Hehlke   
   tom 31 december 2020

SPECIAL OLYMPICS WORLD WINTER GAMES
Projektledare   Göran Hägerdal
   tom 15 september 2019  
     
   Gerda Nilsson Tjernström 
   from 10 juni 2019
   tom 3 april 2020
   
Head of Health  Kristin Frilund
   from 23 april 2019
   tom 31 december 2020
   
Ekonomiansvarig  Marie Langenskiöld    
   Rönnmark
   from 4 november 2019
   tom 31 mars 2020

Kommunikation och  Per Lagerström 
marknad  from 5 augusti 2019  
   tom 1 augusti 2020

Head of Non-sports  Truls Ekelin
Activities  from 1 december 2019
   tom 29 februari 2019

Head of Delegation  Felicia Johnson
Services   from 1 juli 2019
   tom 30 april 2020 
 

VALBEREDNING
Ordförande  Åsa Johansson

Ledamot  Helena Hagberg

Ledamot  Kjell Thelberg

Ledamot  Marika Rydell

Ledamot  Åke Hamrin

REVISORER
Revisionsbyrå  MOORE Allegretto AB 
   (tidigare Allegretto AB)

Auktoriserade revisorer Lars Erik Engberg
   Anna Wretholm

Övrig revisor  Torsten Undemar

Övrig revisor suppleant Anja Chewan Malming

AV PARASPORT SVERIGES STYRELSE 
 UTSEDDA
Alpint   Brita-Kajsa Lindström 
 
Boccia   Henrik Söderqvist

Elhockey  Viktoria Wedin   
   tom augusti 2020

Fotboll   Karl-Erik Malmgren  
   tom juni 2019
   
   Jan Björfeldt 
   from juni 2019 

Friidrott   Mikael Wirstedt   
   tom juni 2019
   
   Lars Björk 
   from juni 2019 

Goalball  Zoltan Szabo  

Innebandy  Peter Collin  
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Judo   Yvonne Berger   
   tom 31 december 2019

Längdskidor/skidskytte Inger Knutsen   
   tom mars 2020
   
   Kristina Göransson  
   from mars 2020 

Mattcurling  Siw Engwall  

Paraishockey  Allan Kasperi  

Rullstolsdans  Leif Thorstenson, ansvarig  
   på Parasport Sveriges    
   centrala kansli  

Rullstolsrugby  Magnus Krossén 
 
Showdown  Leif Thorstenson, ansvarig  
   på Para sport Sveriges   
   centrala kansli  

Sportskytte  Ari-Jukka Perkiömäki 

PARALYMPISKA UTSKOTTET 
Ordförande  Åsa Llinares Norlin

Vice ordförande  Patrik Modin

Ledamot  Helena Ager

Ledamot  Anne Forsell

Ledamot  Lasse Ericsson

Ledamot  Per Näsman

Aktivas representant Maja Reichard

Aktivas representant Peter Ojala

Adj. föredragande Hans Säfström

SPECIAL OLYMPICS-RÅDET/IF-RÅDET 
Ordförande  Karin Olsson Sandberg

Expert kommersiella  Mathias Kemi
frågor   
Ansvarig idrottsfrågor  Jan-Olov Fredborg
vinter
   
Ansvarig idrottsfrågor  Dennis Johansson
sommar   

Expert intellektuell  Eva Flygare Wallén
funktionsnedsättning  

Familjeansvarig  Sussan Eriksson

Aktivas representant Kim Nilsson

Adj. föredragande Linnéa Björndahl

MEDICINSKA RÅDET 
Ordförande  Anna Bjerkefors

Ledamot  Lotta Krossén

Ledamot  Sara Dahlén

Ledamot  Kristina Fagher

Ledamot  Jan Björfeldt

Ledamot  Fredrik Eriksson

Ledamot  Tommy Karls

PARASPORTMAGASINET 
Redaktör  Elias Håkansson

Ansvarig utgivare Henrik Hjelmberg

OFFICIELLT ORGAN 
Webbplats  parasport.se

Ansvarig utgivare Ordförande
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Söndagen den 3 februari arrangerades  Svenska 
 Parasportgalan 2019 på Scandic Continental 
i  centrala Stockholm. Under kvällen hyllades aktiva 
och ledare för sina prestationer under året som gått. 

ÅRETS LEDARE 
Andreas Jonerholm – Simning 

ÅRETS PRESTATION INOM SPECIAL  OLYMPICS 
Viktor Åberg – Basket och löpning 

ÅRETS NYKOMLING 
Nicola St Clair Maitland – Simning 

ÅRETS LAG 
Landslaget i goalball

ÅRETS FÖREBILD 
Mikael Fredriksson – Simning 

ÅRETS MANLIGE IDROTTARE 
Zebastian Modin – Längdskidor 

ÅRETS KVINNLIGA IDROTTARE 
Pernilla Lindberg – Simning 

JERRINGFONDENS PRIS 
Skövde HIF, Agnes Persson och Måns Westberg. 

ÅRETS STJÄRNSKOTT 
(RADIOSPORTENSPRIS)
Aaron Lindström – Alpin skidåkning
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2019 2020

Vinnare på Parasportgalan

Måndagen den 30 mars arrangerades Svenska 
Parasportgalan 2020 på ett nytt och innovativt sätt. 
På grund av coronaviruset gjordes galan om till en 
webbtv-sändning där pristagare och tittare upplevde 
galan tillsammans digitalt. Sändningen blev en succé 
med över 10 000 visningar. 

ÅRETS LEDARE 
Daniel Ellermann – Bordtennis 

ÅRETS PRESTATION INOM SPECIAL OLYMPICS
Jimmy Andersson – Dressyr 

ÅRETS NYKOMLING 
Nicklas Westerberg – Bordtennis 

ÅRETS LAG 
Ellinor Axelsson-Vaughn och Philip Jönsson – Skytte 

ÅRETS FÖREBILD 
Anna-Carin Ahlquist – Bordtennis 

ÅRETS MANLIGE IDROTTARE 
Zebastian Modin – Längdskidor 

ÅRETS KVINNLIGA IDROTTARE 
Fia Fjelddahl – Segling 

JERRINGFONDENS PRIS 
Mälarhöjdens IK, Wida Feda och Doruk Söz 

ÅRETS STJÄRNSKOTT 
(RADIOSPORTENSPRIS)
Nicklas Westerberg – Bordtennis



Galaglädje. Programledaren 
Lasse Persson och  gästen 
Ricky Landgraff kramar 
om varandra efter att live-
sändningen av Parasport galan 
2020 avslutats.



Licenser 2019-2020
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LICENSER PER IDROTT

    2019  2020

Boccia      221  179
Fotboll      199  146
Friidrott        35  31
Goalball       17  18
Innebandy     279  200
Judo          6 
Kälkhockey         8 
Mattcurling       69  59
Paraishockey         9  9
Rullstolsdans    7
Rullstolsrugby       44  42
Showdown  
Skidor alpint         4  10
Skidor längd/         8  11
skidskytte   
Sportskytte gevär        7  7
Sportskytte pistol        3   1
Elektronskytte         4  3
Totalt      913  723

LICENSER KVINNOR/MÄN
                      2019  2020

Kvinnor            175  147
Män            737  575
Totalt            912  722

LICENSER FÖRDELAT PÅ SDF

    2019  2020

Blekinge         0  0
Bohuslän-Dal         1  1
Dalarna        15  15
Gotland        59  63
Gävleborg       31  11
Göteborg       41  30
Halland        43  44
Jämtland-Härjedalen        1  1
Norrbotten         6  10
Skåne      129  88
Småland       26  12
Stockholm     103  111
Södermanland       24  3
Uppland       10  9
Värmland         2  3
Västerbotten         3  3
Västergötland     349  266
Västernorrland       35  22
Västmanland       15  15
Örebro          4  0
Östergötland       16  16
Totalt      913  723
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Mästerskapsmedaljer2019

Skytte-VM i Australien. Anna Normann sköt hem guldet på VM i Sydney 2019. ”Ingenting kändes lätt 
och jag fick kriga i varje position (knä, ligg och stå) för om något moment hade gått snett hade det nog 
 förändrat allt. Så jag är glad att jag kunde hålla ihop det hela vägen,” sa Anna Normann då.

   Idrott  Gren  Klass Mästerskap/Land/Datum Medalj
Zebastian Modin Längdskidor Sprint   VM, Kanada 15-24 feb  Guld
Zebastian Modin Längdskidor Distanslopp  VM, Kanada 15-24 feb  Silver
Nicolina Pernheim Judo    B1  EM, Italien 26-27 juli  Brons
Anna Normann  Skytte  R8  SH1 VM, Australien 12-18 okt Guld
Philip Jönsson och Skytte   R11  SH2 VM, Australien 12-18 okt Silver
Ellinor Axelsson-Vaughn 

På grund av coronapandemin deltog inga aktiva inom Parasport Sveriges idrotter i några internationella 
 mästerskap 2020.



MedaljerpåSM2019
SM I BOCCIA, UPPSALA  
DEN 4-5 MAJ 2019  
BC1-2 
GULD: Roger Andersson, FIFH Malmö HIS  
SILVER: Sylwia Gozdek, DHR Malmö  
BRONS: Matthias Kjellström, Tranan HIK

BC 3  
GULD: Zbigniew Grazyk, FIFH Malmö  
SILVER: Marin Randow, Linköpings HIF  
BRONS: Mikaela Andersson, IFAH

Ind klass 2  
GULD: Peter Hüglow, Tranan HIK  
SILVER: Mats Temrin, Tranan HIK  
BRONS: Kjell Hasselberg, IF Murgrönan

Ind klass 3  
GULD: Thomas Persson DHR Malmö HIS  
SILVER: Björn Olsson Tranan HIK  
BRONS: Joakim Nordberg FIFH Malmö

Lag Klass 1-2   
GULD: FIFH Malmö  
SILVER: HIF Linköping  
BRONS: DHR Helsingborg

Lag klass 3  
GULD: Lag Hüglow Tranan HIK  
SILVER: Lag Nordberg FIFH Malmö  
BRONS: Lag Berglund Söderhamns HIK

Lag Klass 4  
GULD: Lag Pettersson IF Murgrönan  
SILVER: Lag Bodin IF Murgrönan 1  
BRONS: Lag R Andersson DHR Malmö HIS

SM I GOALBALL, TRELLEBORG  
DEN 26-27 OKTOBER 2019  
GULD: FIFH Malmö  
SILVER: IF Aktiva Synskadade 

SM I FRIIDROTT, KARLSTAD  
DEN 30 AUGUSTI – 1 SEPTEMBER 2019  
100 m herrar (S2)
GULD: Tobias Jonsson, IF Änglarna
SILVER: Olof Ryberg, Örgryte IS

100 m herrar (U)
GULD: Sebastian Holmgren, Bollnäs FIK

100 m damer (U)
GULD: Stephanie Ydström, Malmö AI
SILVER: Lille Rouskanen, Bollnäs FIK
BRONS: Marie Sving, Bollnäs FIK

100 m herrar (R3)
GULD: Albin Janderberg Västerås FK

100 m herrar (R1) (Rullstol)
GULD: Niklas Almers, Växjö IF

100 m herrar (RR1 Racerunning – T71 Frame-
running)
GULD: Olof da Silva, Norrbacka HIF
SILVER: Henrik Eriksson, RBU Västerås

100 m damer (RR1 Racerunning – T71 Frame-
running)
GULD: Moa Nilsson, Norrbacka HIF
SILVER: Nellie Ledin, RBU Västerås
BRONS: Marika Vaihinger, Karlskoga FIF
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100 m herrar (RR2-3 Racerunning – T72 Frame-
running)
GULD: Gustav Tegnelund, Karlskoga FIF
SILVER: Jerry Björk, RBU Västerås
BRONS: Pontus Stålfors, RBU Västerås

100 m damer (RR2-3 Racerunning – T72 Frame-
running)
GULD: Sofia Ahonen, RåbyRekarne FIF
SILVER: Julia Oscarsson, 3VH IF Göteborg

200 m herrar (R1) (Rullstol)
GULD: Niklas Almers, Växjö IF

200 m herrar (RR1 Racerunning – T71 Frame-
running)
GULD: Olof da Silva, Norrbacka HIF
SILVER: Henrik Eriksson, RBU Västerås

200 m damer (RR1 Racerunning – T71 Frame-
running)
GULD: Marika Vaihinger, Karlskoga FIF
SILVER: Moa Nilsson, Norrbacka HIF
BRONS: Nellie Ledin, RBU Västerås

200 m herrar (RR2-3 Racerunning – T72 Frame-
running)
GULD: Jerry Björk, RBU Västerås
SILVER: Gustav Tegnelund, Karlskoga FIF
BRONS: Pontus Stålfors, RBU Västerås

200m damer (RR2-3 Racerunning – T72 Frame-
running)
GULD: Sofia Ahonen, RåbyRekarne FIF
SILVER: Julia Oscarsson, 3VH IF Göteborg

1500 m herrar (U)
GULD: Martin Jansson, Söderhamns IF

SILVER: Sebastian Holmgren, Bollnäs FIK

1500 m damer (U)
GULD: Aleksandra Gustavsson, Lidköpings IS

Höjdhopp herrar (U)
GULD: Joakim Södling, Nyköpings BIS
SILVER: Sebastian Holmgren, Bollnäs FIK

Höjdhopp damer (U)
GULD: Lille Rouskanen, Bollnäs FIK

Längdhopp damer (S1)
GULD: Viktoria Karlsson, Göteborgs KIK

Längdhopp herrar (S2)
GULD: Tobias Jonsson, IF Änglarna
SILVER: Olof Ryberg (S2), Örgryte IS

Längdhopp herrar (U)
GULD: Joakim Södling, Nyköpings BIS

Längdhopp damer (U)
GULD: Stephanie Ydström, Malmö AI
SILVER: Lille Rouskanen, Bollnäs FIK
BRONS: Marie Sving, Bollnäs FIK

Kula herrar (U)
GULD Jeffre Ige, Spårvägen FK

Kula damer (U)
GULD: Alexandra Bergström, Bollnäs FIK
SILVER: Lille Rouskanen, Bollnäs FIK
BRONS: Marie Sving, Bollnäs FIK

SM I RULLSTOLSINNEBANDY 2019   
GULD: GRIF Invalidos 
SILVER: Nacka HI  
BRONS: Parasport Eskilstuna
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SM I FRIIDROTT, UPPSALA  
DEN 14-16 AUGUSTI 2020
100 m herrar (S2)
GULD: Olof Ryberg, Örgryte IS

100 m herrar (U)
GULD: Joel Reinholdsson, Umedalens IF
SILVER: Julius Lindqvist , Piteå IF
BRONS: Martin Jansson, Söderhamns IF

100 m damer (U)
GULD: Lina Hedberg (U), Bollnäs FIK
SILVER: Lille Rouskanen (U), Idrottsgymnasiet
BRONS: Linn Backman (U), Idrottsgymnasiet

100 m herrar (R3)
GULD: Albin Janderberg Västerås FK

100 m herrar (R1) (Rullstol)
GULD: Niklas Almers, Växjö IF

100 m herrar (RR1 Racerunning – T71 Frame-
running)
GULD: Olof da Silva, Norrbacka HIF

100 m damer (RR1 Racerunning – T71 Frame-
running)
GULD: Moa Nilsson, Norrbacka HIF
SILVER: Marika Vaihinger, Karlskoga FIF
BRONS: Pauline Lundberg, Norrbacka HIF

100 m herrar (RR2-3 Racerunning – T72 Frame-
running)
GULD: Jerry Björk, RBU Västerås
SILVER: Gustav Tegnelund, Karlskoga FIF
BRONS: Pontus Stålfors, RBU Västerås

100m damer (RR2-3 Racerunning – T72 Frame-
running)
GULD: Julia Oscarsson, 3VH IF Göteborg
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SM-medaljör. På SM i friidrott 2020 tog Olof Ryberg guld på 100 meter och i längdhopp. Bilden ovan är 
från längdhoppstävlingarna på Para Athletics World Championships i Förenade Arabemiraten 2019.

200 m herrar (R1) (Rullstol)
GULD: Niklas Almers, Växjö IF

200 m herrar (RR1 Racerunning – T71 Frame-
running)
GULD: Olof da Silva, Norrbacka HIF

200 m damer (RR1 Racerunning – T71 Frame-
running)
GULD: Marika Vaihinger, Karlskoga FIF
SILVER: Pauline Lundberg, Norrbacka HIF
BRONS: Moa Nilsson, Norrbacka HIF

200 m herrar (RR2-3 Racerunning – T72 Frame-
running)
GULD: Jerry Björk, RBU Västerås
SILVER: Gustav Tegnelund, Karlskoga FIF
BRONS: Pontus Stålfors, RBU Västerås

200 m damer (RR2-3 Racerunning – T72 Frame-
running)
GULD: Julia Oscarsson, 3VH IF Göteborg

800 m herrar (U)
GULD: Martin Jansson, Söderhamns IF

SILVER: Julius Lindqvist, Piteå IF
BRONS: Sebastian Holmgren, Bollnäs FIK

800 m damer (U)
GULD: Lina Hedberg (U), Bollnäs FIK 

Längdhopp damer (S1)
GULD: Viktoria Karlsson, Göteborgs KIK

Längdhopp herrar (S2)
GULD: Olof Ryberg (S2), Örgryte IS

Längdhopp herrar (U)
GULD: Sebastian Holmgren, Bollnäs FIK

Längdhopp herrar (R3)
GULD: Albin Janderberg Västerås FK

Längdhopp damer (S1)
GULD: Viktoria Karlsson, Göteborgs KIK

Längdhopp damer (U)
GULD: Emma Ericsson, Karlskoga FIF
SILVER: Lille Rouskanen (U), Idrottsgymnasiet
BRONS: Linn Backman (U), Idrottsgymnasiet



Samarbetspartners

ATG – MARIA GUGGENBERGER, 
 HÅLLBARHETS- OCH CSR-CHEF 
– ATG har brunnit länge för parasporten. Vi är part-
ners sedan 1995 och allt började med att vi ville ge 
lovande parasportare samma möjlighet att komma till 
Paralympics som vi länge gett olympier att komma 
till OS. Vårt samarbete har utvecklats och fördjupats 
under åren till stor nytta för bägge parter. 

FOLKSAM – LENA LINDQVIST,  
KEY ACCOUNT MANAGER 
– Folksam var med och bidrog till att förbundet 
bildades 1969, redan då förstod man viktigheten av 
att röra sig för att må bättre. Vi har varit med och 
stöttat parasporten i 50 år och kommer fortsätta som 
partner till förbundet. Genom vårt stöd hoppas jag att 
parasporten kan växa. 
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Parasport Sveriges samarbetspartners bidrar till att paraidrotten kan växa och 
utvecklas – från bredd till elit. Det är glädjande att nästan samtliga avtal har 
förlängts trots coronapandemin. Tillsammans gör vi svensk parasport starkare.
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TOYOTA – JAN CASSERLÖV, 
 MARKNADSCHEF PÅ TOYOTA SVERIGE
– Givet att parasporten har speciella förutsättningar 
och inte alltid de ekonomiska medlen att  utvecklas 
som önskat så är jag full av beundran över hur 
aktiva, ledare och alla runt omkring förmår att uppnå 
sådana fantastiska prestationer, både i rekrytering 
såväl som på internationell nivå. 

SIGMA – JOHAN GLENNMO,  
VD FÖR MODERBOLAGETDANIR
– Vi har på nära håll sett vilken skillnad idrott, motion 
och den gemenskap det innebär, gör för människor 
med intellektuella funktionsnedsättningar. Genom 
vårt engagemang hoppas vi att fler människor upp-
täcker glädjen av att idrotta oavsett vilka förutsätt-
ningar man har. 

UNIQLO – NIKOLINA JOHNSTON,  
GENERAL MANAGER PÅ UNIQLO SVERIGE 
– Vi har alla unika förmågor och genom en stark vilja 
och kraft kan du lyckas med exakt vad du vill. Para-
sporten belyser hur långt du kan gå oavsett vilka 
utmaningar du möter. Parasporten belyser också 
att något omöjligt faktiskt kan vara möjligt. Detta gör 
parasporten mycket unik och inspirerande. 
 
JYSK – DANIEL PERSSON, 
 KOMMUNIKATIONSCHEF PÅ JYSK SVERIGE 
– Det är en mäktig känsla att se aktiva inom para-
idrotten skörda framgångar, med bakgrund av alla 
utmaningar de ställs inför i sin karriär och inte minst 
ur ett strikt kommersiellt perspektiv. Det känns fan-
tastiskt att kunna vara med och övervinna några av 
de hindren. 
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