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Plötsligt talar alla om ”para”
ATT STÄRKA PARASPORTEN i Sverige engagerar allt 
�er. Många idrottsförbund lägger upp en strategi för 
hur just dom ska utveckla parasporten inom sin idrott. 
Parasport är inte längre något som bara rör Svenska 
Parasportförbundet. Vi känner ett mycket stort ansvar 
för att bidra i det arbetet, att tipsa om arbetssätt och 
metoder men också stärka kunskapsbanken för att 
kunna ställa krav på beslutsfattare på alla nivåer. Para-
sporten måste ges likvärdiga möjligheter att utvecklas 
och växa. 

Vi har arbetat med att öka tillgängligheten till idrott i 
Sverige. För att klara det har vi ska�at oss än mer kun-
skap om vilka hinder som behöver övervinnas – inte 
bara i träningshallar och på idrottsarenor. Det handlar 
om att faktiskt kunna och orka ta sig till idrotten även 
om man har en funktionsnedsättning. Vi har talat med 
många om dessa utmaningar; organisationer, politiker 
och sponsorer. Vi har talat med dem som är direkt be-
rörda, men också med dem som behöver förstå verklig-
heten för att kunna fatta rätt beslut – och göra idrotten 
mer tillgänglig i vårt samhälle.

FOLKHÄLSA HAR VARIT OCH ÄR en viktigt del i 
vårt arbete, men inte bara ett ord. Det handlar mycket 
om rättvisa. Att få ha idrott i skolan, att kunna träna 
regelbundet, att få tillgång till idrottsutbildning och 

att kunna satsa på en elitkarriär även för en paraspor-
tare – det kräver i grunden en förbättrad folkhälsa hos 
våra grupper. Vi vet att idrotten kan bereda väg för en 
hälsosammare livsstil. Vi vill att den livsstilen ska bli 
tillgänglig även för personer med funktionsnedsätt-
ningar – vare sig dom är fysiska eller intellektuella.

Det har stor betydelse att medierna i allt större ut-
sträckning rapporterar om parasport. Det gör att 
allmänheten lär sig mer om både vårt breddarbete och 
våra stjärnor i eliten. Genom vår egen parasportgala 
har vi också fått en möjlighet att hylla våra idrottare 
och ledare. Den gemensamma stoltheten är viktig.

ATT TITTA TILLBAKA på vad som hände under 2017 
och 2018 handlar om att placera den sista biten av vår 
såhär långt femtioåriga historia. Men när vi går in i 
jubileumsåret 2019 �nns det lika stor anledning att 
titta framåt som bakåt. Genom den framtidsstrategi 
som ska antas på årets förbundsmöte väljer vi väg för 
att utveckla organisationen och paraidrotten för bästa 
möjliga resultat. Sverige ska stå som värd för Special 
Olympics World Winter Games 2021 och arbetet som 
kandidatland för ett OS och Paralympics i Stockholm 
2026 går nu in i ett mycket spännande skede.

MARGARETA ISRAELSSON
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STRATEGI 2020 —> 2025
Vår strategi har implementerats och bearbetats in i 
svensk idrott under mer än fyra år, det märks när vi 
nu återigen blickar framåt med visionär blick. Vi får 
konstatera att vi forfarande be�nner oss i ett konstruk-
tivt skede, men att mycket också är gjort. I inklude-
ringsarbetet har vi i omgångar samlat RF och många 
SF i konstruktiva samtal om parasportens framtid. Det 
är spännande att se hur långt vi kommit med inklude-
ringen av några idrotters administration, men resan är 
långt ifrån klar.
Idrotten fortsätter att prata om Parasport och nu sker 
det som en angelägenhet för den samlade rörelsen - 
inte parasportens egen. Att fortsätta den resan utan att 
tappa momentum under kommande femårsperiod blir 
en utmaning, den ska blir intressant att följa.

MARGARETA ISRAELSSON

EKONOMI OCH UTVECKLING
En kra�igt ökad omsättning och ett positivt resultat 
gör att vi ökat vårt eget kapital som ger Förbundet en 
större trygghet för framtiden. Under det gång året har 
vi ökat ersättningen till idrotterna och har fått nya 
långsiktiga sponsorer samtidigt som vi har fått behålla 
de gamla. 
Förbundet har jobbat hårt och erhållit externa medel 
för �era projekt som inte bara sy�ar till att gynna 
Parasporten – utan även idrotten i stort under lång tid 
framåt.
Vi har inrättat och kommer att inrätta �era tjänster på 
kansliet för dessa projekt vilket gör att �era nu arbetar 
för Parasporten.
Det treåriga avtalet med RF �nns fortsatt kvar och 
garanterar att vi får behålla pengarna för varje idrott 
som inkluderas i sitt SF, avtalet förändras dock under 
kommande verksamhetsperiod.

PATRIK MODIN

PARASPORTPOLITIK/GENOMSLAG RIKS OCH  
REGIONALT
Det är en samhällsfråga att �er ur våra målgrupper blir 
fysiskt aktiva, för varje rekrytering vi gör innebär en 
samhällsvinst. Vårt politiska uppdrag är därför kort 
och gott att ly�a fram idrottens betydelse för folkhäl-
san och allas rätt till idrott. Från barnsben, via skol- 
idrotten och in i ett livslångt idrottande. Folkhälsan är 
samhällets ansvar, därför är politiker vår målgrupp i 
denna bearbetning där vi utgår ifrån vårt Parasportpo-
litiska program. Ju mer vi lyckas i vår påverkan, i alla 
instanser och på alla nivåer,� desto bättre för Sveri-
ge. En stor del av våra projekt och samarbeten med 
kommersiella parter utgår från denna hållning. Det är 
närmast fascinerande att näringslivet och projekt�nan-
siärer – i många fall snabbare är politiken – bekrä�ar 
vinsterna av vår hållning och skjuter till medel för att 
påskynda den samhällsvinst vi kan peka ut.

ÅSA LLINARES NORLIN

TILLGÄNGLIGHET/RAPPORT OCH PÅVERKAN
Parasporten tar allt mer plats i diskussionerna om till-
gänglighet i samhället, särskilt på nationell nivå. Vi har 
förutsättningen att göra det allt mer även regionalt och 
lokalt. Utifrån de projekt som Parasportförbundet dri-
ver, däribland ”Jag kan”, kan en spetskompetens byggas 
upp inom Parasportförbundet. Det blir då naturligt 
för externa aktörer att vända sig till oss i allt större 
utsträckning och Parasportförbundet blir således den 
naturliga ”speaking partnern” kring tillgänglighets-
frågor. Vi vill se mer tillgängliga idrottshallar, men de 
kommer inte att bygga sig själva. Därför behöver vi 
på alla tänkbara vis medverka till att det blir möjligt 
för �er att ta sig till och från idrotten med enkelhet. 
Att träna/tävla utan att det i sin tur störs av samhäl-
let – som tex en snäv tilldelning av LSS-timmar skulle 
kunna göra – möjliggöra ett aktivt liv.

THOMAS WILHELM

REKRYTERING 
Rekryteringen och arbetet med att behålla idrottarna 
är viktigt ur ett samhällsperspektiv. Det är en mycket 
liten procent av vår befolkning med funktionsnedsätt-
ningar som är aktiva, det är egentligen ett stort miss-
lyckande för svensk idrott som helhet.  Därför är vårt 
arbete med att visa vad alla – oavsett förutsättningar 
– kan vinna av att börja idrotta.
Av den anledningen är det mycket bra att vi genom ex-
tern �nansiering lyckas öka trycket i våra rekryterings-
insatser. Initiativ som Special Olympics Klassikern 
tillsammans med ICA och En Svensk Klassiker, Special 
Olympics School Days tillsammans med Postkodstif-
telsen och – inte minst – Start Your Impossible Camp 
tillsammans med Toyota bidrar extremt mycket. Att 
våra paralympier är ansiktet utåt och används som 
förebilder i rekryteringsarbetet är också en mycket 
viktigt beståndsdel som inte får förringas.

HARRIET TIDERMAN SÄFVENBERG

INKLUDERING OCH SAMARBETET MED RF
E�er �era års diskussioner har vi börjat hitta förutsätt-
ningarna för ett fruktbart inkluderingsarbete. Simningen 
har under perioden inkluderats i sitt SF (specialidrottsför-
bund) och förhandlingar pågår för att också och fotbollen 
ska gå samma väg. Viktigt är att skynda långsamt och vi 
är eniga om att detta måste få ta tid. Att RF stödjer oss i 
arbetet är också mycket viktigt för att säkerställa att våra 
aktiva fortsatt får all den hjälp och kunskap de behöver 
för att kunna träna och tävla. Parallellt med det behöver 
övertagande SF lära sig mer om de olika funktionsned-
sättningarna och vi kommer kontinuerligt bistå med 
generell kunskap om parasport. En nyckel i detta är våra 
specialdistriktsförbund som måste utgöra motorn i sam-
arbetet med specialidrottsförbunden i det regionala inklu-
deringsarbetet, det är nära föreningarna som grunden för 
en lyckad integrering av parasporten kan bli verklighet.

PUTTE EBY

SPECIAL OLYMPICS
Special Olympics har blivit än mer synligt under verk-
samhetsperioden, inte minst Special Olympics Games 
i Göteborg och våra School Days har – som en del av 
vårt rekryteringsarbete – gjort att antalet aktiva ökar. 
En viktig aspekt är också hur detta arbete går att an-
vända för att ly�a vår målgrupps folkhälsofråga, Spe-
cial Olympics är en nyckel för att göra en långsiktigt 
förändring. Att ly�a vår breddverksamhet, med den 
speciella inriktning som SO medför, är otroligt viktigt. 
Av de anledningarna så är den folhälsosatsning som 
sannolikt kan genomföras genom värdskap av Special  
Olympics World Winter Games 2021 i Åre och Öster-
sund än mer viktig att initiera under kommande verk-
samhetsperiod. Den kan bidra till en positiv utveckling 
för samhällets mest utsatta målgrupp sett till ohälsotal.

SUSSAN ERIKSSON

Styrelsen kommenterar 2020
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Det är mycket som händer i Parasport Sverige och 
i parasporten i stort. Idrotter överlämnas till andra 
förbund, Parasport Sverige är på väg att anta en ny 
strategi och en eventuell organisationsförändring står 
för dörren.
Förhållandevis få barn och unga med funktionsned-
sättning deltar regelbundet i någon form av organise-
rad idrott, och få personer med funktionsnedsättning 
sitter på ledande positioner inom idrottsrörelsen. 
Parasport Sverige vill skapa förutsättningar för en 
ökad integrering och inkludering av personer med 
funktionsnedsättning. Parasport ska betraktas och 
behandlas som all annan idrott och målet är att miljön 
ska vara utvecklande och kvalitativ.

GEMENSAMT ANSVAR
Parasport Sverige står på tre ben – Svenska Paras-
portförbundet, Sveriges Paralympiska Kommitté och 
Special Olympics Sweden. Svenska Parasportförbundet 
administrerar idrott för personer med rörelsenedsätt-
ning, synnedsättning och intellektuell funktionsned-
sättning inom 16 idrotter, men parasportverksamhet 
bedrivs i över 40 specialidrottsförbund. På 50 år har 
utvecklingen gått från att det enbart fanns ett �er- 
idrottsförbund för personer med funktionsnedsätt-
ning, till att allt �er specialidrottsförbund tar ansvar 

för parasport. Det är därför naturligt att frågorna om 
parasport ska ägas av hela idrottsrörelsen gemensamt 
och att Parasport Sverige med sin unika expertis leder 
utvecklingen. Under åren har Parasport Sverige byggt 
upp en gedigen kunskapsbank gällande olika funk-
tionsnedsättningar, klassi�cering, tillgänglighet och 
tävlingsregler samt skapat ett starkt kontaktnät med 
andra organisationer och aktörer.

IDROTTER ÖVERLÄMNAS 
Parasport Sverige har vid tre förbundsmöten fattat be-
slut om att ansvaret för de �esta av förbundets idrotter 
successivt ska överlämnas till andra specialidrottsför-
bund. Detta har också beslutats på Riksidrottsmötet, 
som är idrottsrörelsens högsta beslutande organ. För 
att överlämningen av idrotter ska genomföras, kva-
litetssäkras och följas upp på rätt sätt har Parasport 
Sverige tagit fram styrdokument tillsammans med 
Riksidrottsförbundet. 
Den första idrotten som lämnades över var bordten-
nis. Vid årsski�et 2016/17 tog Svenska Bordtennis-
förbundet över ansvaret och ett år senare lämnades 
simning över till Svenska Simförbundet. Under 
kommande år kommer �er idrotter att överlämnas 
och specialidrottsförbunden utvecklar sin verksam-
het i samarbete med Parasport Sverige. Målet är att 

paraidrotten ska vara så stark och välkomnande som 
möjligt. 

EN NY STRATEGI
För att nå målet krävs en tydlig strategi och Parasport 
Sveriges organisationsstruktur kan dessutom komma 
att förändras. Dessa frågor har bearbetats på möten, 
workshops och konferenser vilket lett fram till en 
remiss i två delar från förbundsstyrelsen. Den första 
delen är döpt till Parasport Sveriges strategi 2025 och 
innehåller tre övergripande mål: 1. Parasport Sverige – 
en nytänkande och stark kra� i svensk idrottsrörelse. 
2. Ett livslångt idrottande för personer med funktions-
nedsättning. 3. Parasport Sverige leder paraidrotten till 
framgångar i Paralympics och andra internationella 
parasporttävlingar. Till varje övergripande mål �nns 
en rad konkreta verksamhetsområden.

FÖRÄNDRAD ORGANISATION
Den andra delen i remissen är döpt till Parasport Sveri-
ge – en e�ektiv organisation. Organisationsstrukturen 
kan i en framtid behöva förändras för att Parasport 
Sverige på ett så e�ektivt sätt som möjligt ska kunna 
ge stöd till specialidrottsförbund och idrottsförening-
ar i inkluderingsarbetet samt stärka och komplettera 
den egna verksamheten. Organisationsarbetet har 

pågått sen december 2017 och Parasport Sverige har 
inkluderat SISU Idrottsutbildarna i processen. Fyra 
olika modeller på en framtida organisation togs fram 
och har diskuterats på stormöten och konferenser. Det 
mynnade ut i att förbundsstyrelsen i sin remiss lagt två 
förslag på förändrad organisationsstruktur:    

FÖRSLAG 1: En stegvis övergång till regioner. Försla-
get innebär kort att Parasport Sveriges 21 specialdi-
striktsförbund (SDF)ska samverka i regionala nätverk 
för att sedan successivt övergå i större formella regio-
ner.  

FÖRSLAG 2: SDF läggs successivt ned och parasport-
kompetens tillförs DF/SISU-d. Förslaget innebär kort 
att Parasport Sveriges specialdistriktsförbund försvin-
ner och att Riksidrottsförbundets och SISU Idrotts-
utbildarnas distriktsförbund tar över det regionala 
ansvaret för parasporten runt om i landet. 
Parasport Sveriges förbundsmöte 4–5 maj 2019 kom-
mer att besluta om strategi och organisationsstruktur. 
Vilka beslut som än tas kommer det fortsättningsvis 
krävas nära samarbete med Riksidrottsförbundet, SISU 
Idrottsutbildarna, andra specialidrottsförbund, Sveri-
ges Olympiska Kommitté och en rad andra aktörer.

JOHAN STRID 

Ett förbund i ständig förändring
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FÖRBUNDSSTYRELSEN
Ordförande   Margareta Israelsson
Vice ordförande   �omas Fogdö, 
   tom 2018-03-31
Vice ordförande   Åsa Llinares Norlin 
Ledamot   Harriet Tiderman Säfwenberg
Ledamot   Patrik Modin
Ledamot   Per Eby
Ledamot   Sussan Eriksson
Ledamot   Tomas Wilhelm
Ledamot  Lena-Marie Hagman, 
   tom 2018-03-31

AV PARASPORT SVERIGE ANSTÄLLDA TJÄNSTEMÄN 
Generalsekreterare  Johan Strid 
Förbundskoordinator  Charlotta von Malmborg
Ekonomichef   Susanne Möllberg
Ekonomiassistent  Carina Forslund
Kommunikationschef  Henrik Hjelmberg
Marknadschef   Maria Suneson, 
   from 17 oktober 2017
Marknadsansvarig  Tomas Sandö Brandt, 
   tom 15 augusti 2017
Innehållsproducent  Elias Håkansson, 
   from 3 april 2017
Förbundskapten 
sportskytte   Pernilla Svensson
Ass. förbundskapten 
sportskytte   Jonas Jacobsson
Chef Elit/-utveckling/
-utbildning   Hans Säfström
Sportchef, sommar  Ines Lopes
Sportchef, vinter  Niclas Grön
Kanslichef   Jonatan Sandberg 
   tom 31 december 2018
Idrottsutvecklare  Leif �orstenson
Idrottsutvecklare  Kerstin Brodin
Ansvarig Special Olympics  Linnea Björndahl
Event och tävlingsansvarig  Lisa Lundell
Rekryteringsansvarig  Stefan Jansson, 
   from 1 mars 2017
Projektledare   Linda Torége, 
   from 7 maj 2018

Projektledare   Helena Helhke, 
   from 27 mars 2018
Projektledare   Nathalie Wallin, 
   from 22 mars 2017 
Projektledare   Fredrik Andersson, 
   from 1 september 2018
Projektledare   Anna-Karin Hennig, 
   from 24 oktober 2017  
   tom 28 februari 2018, 
Projektledare   David Bäckbom, 
   tom 28 februari 2018
Projektledare   Göran Hägerdal, 
   from 1 september 2018
Administratör   Jessica Dahlström, 
   from 11 september 2018
Förbundskapten  Linda Andersson,
   tom 30 september 2018

VALBEREDNING
Ordförande   Åsa Johansson 
Ledamot   Stig Carlsson
Ledamot   Håkan Wiberg
Ledamot   Marika Rydell
Ledamot   Peter Ojala

Revisorer 
Auktoriserad revisor  Lars Erik Engberg
Personlig suppleant  Anna Wretholm
Övrig revisor   Petter Edström

AV PARASPORT SVERIGES STYRELSE UTSEDDA 
Alpint    Brita-Kajsa Lindström
Boccia    Fredrik Sahlsten
Fotboll    Karl-Erik Malmgren
Friidrott   Lars Björk, tom 2018-05-31
   Mikael Wirstedt 
   from 2018-06-01
Goalball   Zoltan Szabo
Innebandy   Peter Collin
Paraishockey   Roland Hedberg, tom 2018-03-31
   Allan Kasperi, from 2018-04-01
Längd/Skidskytte  Inger Knutsen
Rullstolsrugby   Magnus Krossén

Showdown   Krister Olenmo, 
   tom 2018-05-31
Simning   Kajsa Hasselström-Schmidt,  
   tom 31 dec 2017
Elhockey   Peter Lundgren, 
   tom 2018-05-31
   Viktoria Wedin, 
   from 2018-12-01
Mattcurling   Siw Engwall
Rullstolsdans   Teresé Antonsson
Sportskytte   Peter Eriksson
Judo    Yvonne Berger

PARALYMPISKA UTSKOTTET 
Ordförande   Margareta Israelsson
Vice ordförande   �omas Wilhelm
Ledamot   Anne Forsell
Ledamot   Helena Ager
Ledamot   Per Näsman
Ledamot   Emma Stenberg
Aktivas representant  Maja Reichard
Aktivas representant  Marcus Holm
Adjungerad föredragande  Hans Säfström

SPECIAL OLYMPICS-RÅDET
Ledamot   Susanne Eriksson
Ledamot   Håkan Johansson
Ledamot   Dennis Johansson
Ledamot   Louise Clearly
Ledamot   Anna Dahlgren
Ledamot   Ing-Marie Billgren
Adjungerad föredragande  Linnéa Björndahl

MEDICINSKA KOMMITTÉN 
Ordförande   Anna Bjerkefors
Ledamot   Helena Nittfors
Ledamot   Anna Dahlgren
Ledamot   Marie Alm
Ledamot   Lotta krossen
Ledamot   Martin Isaksson
Ledamot   Sara Dahlén
   fr.o.m. 2018-12-01
Adjungerad föredragande Kerstin Brodin

REPRESENTANTER OCH ANSVARIGA I RÅD 
ELLER ARBETSGRUPPER
Tidningen Parasport
Redaktör   Elias Håkansson
Ansvarig utgivare  Generalsekreterare
Redaktionsråd   Henrik Hjelmberg
O�ciellt organ:   parasport.se
Webbredaktör   Elias Håkansson
Ansvarig utgivare  Ordförande

TRUPPLEDNINGAR
Special Olympics World Games Austria 2017
Truppledare   Jonatan Sandberg
Assisterande truppledare  Fredrik Andersson
Medicinskt ansvarig  Helena Nittfors
Kommunikationsansvarig  Elias Håkansson

Paralympics PyeongChang 2018
Truppledare/Idrottsansv. Niclas Grön
Medicinskt ansvarig  Martin Isaksson
Centralt serviceansvarig  Charlotta von Malmborg
Psykosocialt ansvarig  Tommy Karls
Kommunikationsansvarig  Henrik Hjelmberg

Styrgrupper
Tidningen Föräldrakra� & Heja 
Olikas referensgrupp  Henrik Hjelmberg
RF Elitråd
Paralympisk idrott  Hans Säfström 
Idrottsgalans Jury
Paralympisk idrott  Hans Säfström

OS och Paralympics 2026 kandidatur
   Johan Strid
   Hans Säfström
   Henrik Hjelmberg

Special Olympics World Winter Games 2021
   Johan Strid 
   Göran Hägerdal
   Karin Riddar
   Henrik Hjelmberg
   Linnèa Björndahl

Organisationen Parasport Sverige
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Ett Paralympics med 
hopp om framtiden

SAMMANSÄTTNING
Jan Lexell, ordförande t.o.m. maj 2018
Anna Bjerkefors, ledamot, ordförande fr.o.m. juni 2018
Marie Alm
Sara Dahlén, fr.o.m. december 2018
Anna Dahlgren
�omas Gjörling, t.o.m. maj 2018
Martin Isaksson
Lotta Krossén
Helena Nittfors  
Sabina Andersson, adjungerad synskadeklassi�cerare 
Kerstin Brodin, handläggare

I medicinska kommittén �nns följande kompetenser 
representerade: Läkare (ortopedi, neurologi, rehabili-
teringsmedicin), fysioterapeuter, idrottsmassör, mental 
rådgivare samt psykolog.

SAMMANTRÄDEN
Medicinska kommittén har under perioden ha� sex 
protokollförda sammanträden, utöver dessa har infor-
mella möten ägt rum vid olika förbundssammandrag-
ningar.

MÅLSÄTTNING
Att arbeta enligt fastställda instruktioner, verka för 
kompetensutveckling och att ge idrotterna utökad 
medicinsk service. 

VERKSAMHET
En del av kommitténs verksamhet under perioden har 
utgjorts av förberedelser inför Paralympics i Pyeong-
Chang samt närvaro under spelen genom truppläkare 
Martin Isaksson och fysioterapeut Marie Alm.
I förberedelserna har bl.a. ingått deltagande i camper, 
site inspections, fadderverksamhet för idrotterna, 
antidopinginformation, skadeinventering och hälsode-
klarationer.

Helena Nittfors har medverkat som fysio vid Special 
Olympic Games i Österrike.
Utöver detta har ledamöterna varit rådgivande i me-
dicinska frågor till Parasport Sveriges elitaktiva, och 
medverkat vid diverse sammandragningar.
Anna Dahlgren har närvarat vid �era IPC-tävlingar 
som klassare av friidrottare med intellektuell funk-
tionsnedsättning.
Lotta Krossén har klassat ett antal rugbyspelare vid 
olika sammandragningar.
Utöver detta har ledamöterna varit rådgivande i me-
dicinska frågor till Parasport Sveriges elitaktiva, och 
medverkat vid diverse sammandragningar.

UTBILDNING
Ledamöterna har deltagit vid diverse kurser och kon-
ferenser och föreläst om skador, antidoping, klassning 
samt funktionsnedsättningar inom parasport.
I februari 2018  genomfördes ett klassningsseminarie 
och i september 2018 genomfördes en  utbildningsdag i 
Parasportmedicin.
 
FÖRBUNDSTERAPEUTER
Under perioden har avtal skrivits med ytterligare tre 
terapeuter. Sammanlagt har vi femton förbundstera-
peuter.

ANTIDOPINGARBETE
Kommittén ansvarar för förbundets antidopingpolicy, 
som kontinuerligt revideras och anpassas till nationella 
och internationella regelverk. 
Ett femtontal av våra landslagsaktiva i tre idrotter ingår 
i RF:s pool för vistelserapportering. 

LICENSÄRENDEN
Ett �ertal klassningsärenden har avhandlats under 
perioden.

Sverige åkte till PyeongChang och Paralympics 2018 
med en trupp vars medaljmöjligheter var klart begrän-
sade. Förhoppningen låg på den 24-årige Östersund-
aren, Zebastian Modin, som redan 2010 tog sin första 
Paralympiska medalj. Åtta år senare var Modin nu ute 
e�er sin första guldmedalj. En dröm som gick i kras 
med 50 meter kvar av sprint�nalen när Brian McKe-
ever tog sig förbi. Trots den uteblivna guldmedaljen 
gjorde Zebastian Modin ett mycket bra Paralympics 
med vittring på �er och ädlare medaljer. 
– Zebastian Modin fortsätter att visa vilken världsstjär-
na han är. Han kom till Paralympics med en målbild 
om att ta en medalj och det gör han. Det hade dock lika 
gärna kunna bli tre. Zebastian är och kommer förbli en 
otroligt viktig stjärna för svensk parasport. Nu ska vi 
se till att ge honom de förutsättningar som krävs för att 
han ska kunna bli ännu bättre inför Beijing 2022, säger 
sportchefen Niclas Grön om Modins prestation under 
spelen. 

I SKUGGAN av Zebastian Modin föddes en ny framti-
da storstjärna, Aaron Lindström. Yngst i den svenska 
truppen gjorde 17-åringen sitt första internationella 
seniormästerskap. Målsättningen var topp 10 inför Pa-
ralympics, något han lyckades med det allra sista åket. 
– Målsättningen med topp-tio tar han och jag är 

jätteimponerad. 17 år och första mästerskapet, honom 
kommer vi att se mycket av i kommande mästerskap, 
säger Niclas Grön. 

FÖR DE SVENSKA LAGEN i paraishockey och rull-
stolscurling, fanns det rent placeringsmässigt mer 
att önska. Visst tog paraishockeylandslaget sin bästa 
placering sedan Vancouver 2010, men det e�er att ha 
slutat sjua av åtta lag. Rullstolscurlingen kunde inte 
heller skryta med sin slutplacering som blev tia av tolv 
lag. Däremot visade båda lagen upp en mental styrka 
och kunde trots en tung inledning avsluta på bästa 
tänkbara vis. 
– Att avsluta med fyra av sex vinster där de bland 
annat slog regerande världsmästarna Norge är impone-
rande. Det är mästerskapsdebut för stora delar av laget 
och det är ett otroligt kompetent lag så det ser jättebra 
ut inför framtiden, säger Niclas Grön om rullstolscur-
linglandslaget. 

SÄRSKILT GLÄDJANDE för paraishockeyns del var 
att laget i sista matchen mot Japan kunde matcha en 
förstafemma med hela fyra stycken 90-talister på isen. 
– Det gör mig otroligt glad och förhoppningsfull inför 
framtiden, säger Grön som blickar fram emot Beijing 
2022. 

Inför Paralympics 2018 var allas blickar riktade mot Sveriges 
enda stora medaljhopp, Zebastian Modin. Han stod pall för 

trycket och lyckades ta hem ett silver i sprinten. 

Medicinska kommittén
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Det är över ett år 
kvar tills Paralym-
pics 2020 i Tokyo 
går av stapeln. Men 
det är nu, år 2019, 
som både truppen 
och truppledningen 
är inne i den vikti-
gaste fasen. 

Den 25 augusti 2020 tänds 
den Paralympiska elden i 
Tokyo och världens tredje 
största idrottstävling tar sin 
början. Drömmar kommer 
förverkligas, historia kom-
mer att skrivas och Sverige 
kommer stå redo med en 
trupp rustad för guld.  

– Vi kommer sikta på �er 
guld än i Rio de Janeiro 
2016. Ska vi kunna vara 
konkurrenskra�iga måste vi spetsa vår trupp ytter-
ligare. Det är inte säkert att vi kommer att ha en lika 
bred trupp som senast, det är kvalitén som kommer gå 
först om vi ska kunna slåss om medaljerna. Vi ska ha 
en trupp med större medaljkapacitet, säger Inês Lopes, 
sportchef för Sveriges Paralympiska Kommitté.  
Kvalité, bättre och tillsammans är de tre ledorden inför 
spelen i Tokyo. Höja kvalitén på truppen, göra allting 
lite bättre än i det senaste Paralympics och framförallt 
göra det tillsammans. 

– Konkurrensen blir tu�are och tu�are för varje år och 
det är viktigt att vi höjer vår kvalité, gör det bättre än 
i senaste spelet och att vi såklart gör det tillsammans, 
säger Lopes. 
Trots att det är över ett år kvar till Paralympics är det 
nu den viktigaste fasen är igång. Det är under 2019 som 
kvalperioden hägrar. 

– Det är extremt hög 
konkurrens och ska man 
kunna vara med i 2020 gäl-
ler det att man presterar på 
topp i år, annars kommer 
man inte kvala in. 
Inte nog med den tuf-
fa kvalperioden, under 
Paralympics 2020 väntar 
ytterligare en stor mot-
ståndare – nämligen 
klimatet. Det väntas bli 
mellan 75 och 85 procent 
i lu�fuktighet under den 
Paralympiska perioden. 
Väderförhållanden som 
ställer extremt höga krav 
på både utövarna men ock-
så ledningen. 

– Det är extrema väder-
förhållanden och vi jobbar 
väldigt hårt med acklima-

tiseringen. Vi är en stor arbetsgrupp från oss, Sveriges 
Olympiska Kommitté, meteorologer och läkare för att 
kunna hitta de bästa förutsättningarna för våra aktiva, 
säger Inês Lopes.  

– Vi kommer att göra allt vi kan för att ge våra aktiva 
de bästa möjliga förutsättningarna till att vara med i 
toppen och slåss om guldmedaljerna. 

Sveriges Paralympiska Kommitté 
kan tillsammans med Toyota pre-
sentera en av de största Paralym-
piska satsningarna någonsin – Po-
diumprogrammet. 

Sverige har historiskt varit en av de Paralympiska 
stormakterna men har under senare år hamnat e�er 
i medaljligan. 1976 tog Sverige 20 medaljer under de 
Paralympiska spelen i Örnsköldsvik, 30 år senare, blev 
det bara en i Turin. 
– Vi har under de senare åren sett att det här är skill-
naden på att hamna långt ner i medaljligan och en bit 
upp, säger Sveriges Paralympiska Kommittés kommu-
nikationschef Henrik Hjelmberg. 

I Podium ingår de senaste Paralympiska medaljörerna 
som nu satsar för att ta medalj i sitt nästkommande 
spel. Podium är individuellt styrt och behovsprövat för 
varje aktiv. Paralympiska framgångar är lika mycket 
värda i alla idrotter. Hög konkurrenskra� i många 
grenar speglar idrottens mångfald och varierande 
dramaturgi. 
– Podium känns som det största som hänt svensk Pa-
ralympisk idrott. Det är starten på vad som kan bli en 
Paralympisk motsvarighet till Topp&Talang – och vi 
börjar med toppen, säger Ines Lopes, Sveriges Paralym-
piska Kommitté och fortsätter: 

– Detta är en satsning som ska säkerställa och kvali-
tetssäkra att våra nuvarande Paralympiska medaljörer 
kan vara kvar på podiet i nästkommande spel. 

Louise Etzner Jakobsson tog två brons under sin debut 
i Paralympics i Rio de Janeiro 2016. Nu är hon en av de 
paralympier som fått möjligheten att ingå i Podium för 
att satsa vidare mot Tokyo 2020. 
– Jag blev så himla glad och upply� mentalt när jag �ck 
höra om Podium. Det betyder väldigt mycket ekono-
miskt och det blir lite lättare att fokusera på sin idrott. 
Dessutom satsar de på helt rätt människor, alla vi är 
extremt ödmjuka idrottsutövare, säger Louise Etzner 
Jakobsson. 
Stödet är enligt de åtta utvalda paralympierna extremt 
e�erlängtat och välbehövligt då de �esta av de konkur-
rerande länderna redan har den här typen av stöd. 
– Det ger otroligt stora möjligheter. Möjligheter som 
vi e�ersökt i �era år. Det är det här vi behöver för att 
hänga med toppnationerna, säger Etzner Jakobsson.

Klimatet största utmaning-
en inför Tokyo 2020
”Vi kommer ha en luftfuktighet mellan 75-85 procent” 

Idrotterna under Paralympics 2020
Bågskytte
Friidrott 
Boccia 
Kanot 
Dressyr 
Fotboll 5-a-side
Badminton
Cykling 
Goalball
Judo

Styrkelyft
Rodd
Sportskytte
Taekwondo 
Triathlon 
Rullstolsbasket 
Rullstolsfäktning 
Rullstolsrugby 
Rullstolstennis

Podium 
“Största satsningen någonsin”

Paralympier som ingår i Podium
Maja Reichard   Simning
Louise Etzner Jakobsson  Dressyr 
Anna-Carin Ahlquist Bordtennis 
Emil Andersson   Bordtennis 
Linus Karlsson  Bordtennis
Karl Forsman  Simning
Joakim Norberg  Skytte 
Zebastian Modin   Längdskidor
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Start Your Impossible Camp är 
rekryteringslägret som gör det 
omöjliga möjligt. På två år har över 
230 deltagare varit med. ”Det är 
ett fantastiskt läger.” 

Under hösten 2017 inleddes Start Your Impossible 
Camp i Eskilstuna. Lägret är till för alla som är int-
resserade av att testa en ny parasport eller fortsätta ut-
vecklas i sin be�ntliga. Nu, två år senare, har över 230 
personer varit med. 

– Det är svårt att beskriva vad det här lägret har gett 
alla våra aktiva. Vi vill skapa möjligheten att utöva 
sport tillsammans med andra i samma situation och få 
�er personer att ta del av svensk parasport. Med hjälp 
av tät kontakt med de lokala klubbarna vill vi skapa 
en naturlig väg in i föreningslivet och en framtida 
idrottskarriär. Start Your Impossible Camp har blivit 
ett viktigt verktyg för oss att nå ut till �er, säger Stefan 
Jansson – som är �erfaldig Paralympier i rullstolsrugby 
samt rekryteringsansvarig för Parasport Sverige och 
Sveriges Paralympiska Kommitté. 

Hillevi Näslund är åtta år och har tagit idrotten med 
storm. Bordtennis, ridning, simning och framförallt 
rullstolsinnebandy är det som står på schemat för den 
idrottstokiga tjejen från Västervik. 

– Jag glömmer aldrig första gången hon skulle testa 
idrott. Det var kärlek, det sa bara pang och sen dess har 
hon varit helt fast, säger pappa Mathias Näslund. 
Vi trä�ar Hillevi under Start Your Impossible Camp 
i Eskilstuna där hon plussat på ännu en idrott till sitt 
register – paraishockeyn. En idrott som många anser 
vara en av de svåraste.
– Man ska inte vara rädd innan man har provat, man 
ska köra sitt bästa och ha roligt. Om man tycker att 
det är jobbigt i början ska man tänka på något roligt 
istället men o�ast tänker jag bara att det kommer gå 
bra, säger Hillevi.

Under varje år arrangeras sex stycken olika läger runt 
om i Sverige för att få tjejer, killar, barn, unga och 
vuxna med en funktionsnedsättning att ta steget in i 
idrotten oavsett ambitionsnivå. Det är Sveriges Pa-
ralympiska Kommitté tillsammans med Toyota som 
ligger bakom rekryteringssatsningen. 

– Jag tror det här betyder allt, här har du liksom ett 
smörgåsbord av idrotter som du kan välja mellan. Om 
du vill testa paraishockey och friidrott, var någonstans 
skulle du kunna göra det i Sverige? Man ser att det glö-
der i ögonen på folk och man ser hur glada de är över 
att vara här, säger Christian Hedberg, landslagsspelare 
i paraishockey och även ledare under lägret. 

”Det växer på alla håll och kanter.” Det 
säger Linnéa Björndahl, ansvarig för Spe-
cial Olympics Sweden, när hon blickar 
tillbaka på de två senaste åren.

Ett kvitto på att verksamheten springer framåt är Spe-
cial Olympics Games – Sveriges största idrottstävling 
för personer med intellektuell funktionsnedsättning. 
När den andra upplagan arrangerades i Göteborg 2018 
sökte sig närmare 1 000 aktiva till tävlingarna, vil-
ket kan jämföras med 750 stycken premiäråret 2016. 
Samtidigt gick antalet representerade idrotter från åtta 
till elva.
– Vi märker också att vi kan öka kvalitén på tävlingar-
na nu när vi lärt oss vissa av barnsjukdomarna som var 
första året. Det gäller både de större evenemangen och 
våra School Days. Det blir bättre och bättre och bättre, 
säger Linnéa Björndahl.

Ytterligare ett kvitto på att verksamheten växer är nya 
samarbeten.
– Vi har börjat jobba mer med Generation Pep (som 
arbetar för barn och ungas hälsa) och vi har utvecklat 
vårt samarbete med Postkodsti�elsen. Sedan har vi fått 
in ett partnerskap med Lions som är nytt. Så vi märker 
att det �nns mycket intresse kring Special Olympics 
från många olika organisationer och företag.
De kommande två åren ser Linnéa Björndahl på med 
tillförsikt.
– Folk börjar få upp ögonen för verksamheten och det 

är helt fantastiskt. Vi har många sponsorer som vill 
engagera sig och dessutom är det många politiker som 
hoppar på vår breda satsning på folkhälsa inom mål-
gruppen. Vi har en stor kostym att fylla och vi vill växa 
som organisation. Special Olympics är inte bara idrott, 
det är så mycket mer.

2019 bjuder bland annat på svenskt deltagande i Special 
Olympics World Summer Games i Abu Dhabi i Förena-
de Arabemiraten i mars. 
Succén med School Days fortsätter under året då även 
ett antal större Uni�ed-dagar kommer att lanseras (läs 
mer på nästa uppslag).
2020 är det sedan dags för Special Olympics Games 
igen och året däre�er Special Olympics World Winter 
Games i Åre och Östersund.
– Vi är i ett momentum. Vi kommer aldrig att röra oss 
tillbaka i och med att vi 2021 arrangerar Special Olym-
pics World Winter Games för första gången i Norden.
–�Vissa kanske skulle säga att vi tar oss lite vatten över 
huvudet men det tycker inte jag. Det är en strategi ge-
nom hela parasporten att växa genom evenemang, där 
vi använder evenemang som en plattform för att lyckas.
Hon konstaterar att det har hänt väldigt mycket och att 
verksamheten kommer att fortsätta att växla upp.
– Vi kommer nog att behöva göra ett maratonlopp på 
tio minuter. Det kommer vi vara tvungna att göra för 
att lyckas. Det vi inte kan måste vi lära oss, oavsett hur 
mycket eller lite tid vi har. Jag gillar sånt. Det är det jag 
tror på.

ANTON LERNSTÅL

Start Your Impossible Camp
”Det var kärlek, det sa bara pang och sen dess har 
hon varit helt fast”

Special Olympics Sweden 
är i ett momentum
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Prova på-dagar i särskolor har gett tu-
sentals unga chansen att testa på idrott.
Det har i sin tur lett till att föreningarna 
fått nya aktiva.
– Det är jättekul, då ser vi att det funge-
rar, säger Linnéa Björndahl, ansvarig för 
Special Olympics.

Special Olympics School Days erbjuder prova 
på-idrottsdagar i särskolan där eleverna får trä�a 
representanter från de lokala idrottsföreningarna och 
introduceras till idrotten på ett enkelt och roligt sätt.
Dagen ger föreningar i närområdet möjlighet att trä�a 
nya potentiella medlemmar och är således en viktig del 
i rekryteringsarbetet.
2018, tre år e�er att projektet lanserades, var målet att 
arrangera 50 stycken dagar runt om i landet. 
Det blev över 70 och närmare 6 000 barn och unga �ck 
chansen att prova på idrott.
– Det är jättekul och dagarna blir bättre och bättre och 
�er och �er, säger Linnéa Björndahl. 
Hon berättar att det framöver bland annat handlar 
om att lägga fokus på nästa steg: Uppföljningen. Vad 
händer e�er en School Day? Hur många deltagare går 
vidare till en förening?
– Det första steget handlade om att se till att de här 
dagarna genomförs och att vi vet att folk blir aktiva. 
I nästa steg måste vi titta på rekryteringen. Vi vet att 
personer går från School Days till aktivitet men för att 
få bättre statistik och kunna garantera och göra det 
ännu tydligare måste vi jobba med det.

Under 2019 fortsätter även arbetet med att utveckla 
School Days-konceptet ytterligare. Bland annat till-

kommer fyra större Uni�ed-dagar, två på våren och två 
på hösten. Det preliminära premiärdatumet är satt till 
den 4 april i Östersund.

– På en Uni�ed-dag kommer särskolan och övriga 
skolan att idrotta tillsammans. Internationellt är det 
jättestort inom Special Olympics med just det man 
kallar för Uni�ed. Det är någonting vi vill utveckla i 
Sverige och som vi tror kan öka kunskapen och påver-
ka attitydförändringar mycket, säger Linnéa Björndahl.

ANTON LERNSTÅL

Vi vet att 
personer går 
från School 
Days till 
aktivitet

School Days
Special Olympics School Days är en idrottsdag anpas-
sad för särskolan, där eleverna erbjuds möjlighet att 
prova på olika idrotter.
Gymnasieelever är ledare under dagen och konceptet 
innehåller invigning, prova på-stationer och medaljut-
delning.
Dagen är tänkt som ett samarrangemang mellan 
idrottsföreningar, särskolor och Svenska Parasportför-
bundets egna distrikt. 

Vilka idrotter som erbjuds beror på vilka lokala fören-
�ˆ�˜�}�>�À���Ã�œ�“���w�˜�˜�Ã���«�F���œ�À�Ì�i�˜�°
Sedan lanseringen 2015 har över 130 School Days 
genomförts och tusentals elever i särskolan har fått 
chansen att prova på idrott.
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Nedräkningen till Special  
Olympics World Winter Games har bör-
jat.
Om mindre än två år står  
Sverige som första nordiska land värd 
för ett världsspel.

På avslutningsceremonin av Special Olympics World 
Summer Games i Abu Dhabi 2019 lämnades värdska-
pet för världsspelen över till Sverige.

I och med det började också nedräkningen till World 
Winter Games Sweden – världens största humanitära 
idrottsevent för personer med intellektuell funktions-
nedsättning 2021.

Om mindre än två år kommer tusentals atleter, ledare, 
funktionärer och åskådare från hela världen att vallfär-
da till Åre och Östersund för att tillsammans uppleva 
idrottsglädje och gemenskap samt bidra till en mer 
inkluderande värld.

Temat för spelen är folkhälsa och åtta idrotter �nns 
med på programmet: Innebandy, �oor hockey, längd-
skidåkning, snowboard, alpin skidåkning, snöskolöp-
ning, konståkning och speed skating.

– Det är jättehä�igt att vi är nästa värdnation. Värl-
dens blickar är numera vända norrut, mot Åre och 
Östersund, och det skapar massor av känslor. Det är 
lite nervositet och agasamt (Jämtländskt ord för res-
pektingivande), men det är också en otrolig tillförsikt 
och glädje att få vinterspelen och att göra de bästa som 
vi kan göra. Det är alla känslor på en och samma gång, 
säger Karin Riddar, Head of Operations på Special 
Olympics World Winter Games. 

Tidigare i år o�entliggjordes även loggan, hemsidan 
och en rad sociala medier-konton för spelen.
Loggan har många bottnar och symboliserar bland 
annat Sverige, glädje, kulturella möten, framåtrörelse 
och bergen och sjöarna vid Åre och Östersund. Vid 
lanseringen möttes den av många positiva röster på 
sociala medier.
”Den ser riktigt bra ut”, skriver en användare på Spe-
cial Olympics World Winter Games Swedens Face-
booksida.
”Väldigt �n, bra jobbat”, skriver en användare på Spe-
cial Olympics Facebooksida.

Intresset för spelen är stort och det märks tydligt. Bara 
på hemsidan har över 300 personer redan visat sitt in-
tresse för att jobba som volontärer under spelen. Karin 
Riddar berättar även att det kontinuerligt kommer 

Världen blickar mot Special  
Olympics World Winter Games 2021

Under 2017-2018 ökade intresset för parasport och 
det gav en stor medial synlighet inom �era områden. 
Det bör våra aktiva och ledare tackas för. Att de inser 
värdet av medial synlighet – och vikten av att vara ett 
bra föredöme – är den primära anledningen till vårt 
positiva genomslag.
Summeringen av periodens mediala exponering vittnar 
därför om sändningsrekord från ett vinterspel – Pa-
ralympics i PyeongChang 2018, mer tydlig bevakning av 
parasporten vid mästerskap på VM- och EM-nivå under 
perioden och en allt mer tydlig uppbyggnad inför värd-
skapet av Special Olympics World Winter Games 2021 i 
Åre och Östersund.

Dessutom omfattande lokal bevakning av våra arrang-
erade Special Olympics School Days i landet och stor 
uppmärksamhet i regional press i samband med Special 
Olympics Games Göteborg 2018.
Men den största mediala händelsen under verksamhets-
perioden var Paralympics i Pyeongchang. 
Under Paralympics fanns en bred medial representation 
på plats med team från SVT, Sveriges Radio, TT och 
Bildbyrån. 
Parasport Sverige hade, förutom tidningen Parasport, ett 
�lm-team där som gjorde intervjuer med paralympier 
som föreningar hemma kunde använda i sitt viktiga 
rekryteringsarbete.

PR och kommunikation
e-postmeddelande från personer,  såväl lokala som från 
hela världen, som vill veta mer och engagera sig.
– Det känns stort att få vara med i ett sammanhang 
som är så engagerat och att få sätta en svensk prägel på 
evenemanget tillsammans med idrottsföreningar och 
andra som vill hjälpa till.

Det preliminära datumen för spelen (inklusive host 
town och invignings- och avslutningsceremoni) är den 
3 till 12 februari 2021. 
Ett år tidigare, i början av februari, arrangeras Pre-Ga-
mes i Åre och Östersund. Pre-Games är en förtävling 
till världsspelen där även atleterna till Sverigelaget tas 
ut. Tävlingen är också ett första test för arrangören. 
– Då får vi chansen att testa alla delar. Vi ska ha ett 
host town, ett litet healthy athletes, och testa lite tankar 
om invignings- och avslutningsceremonin. Så det är 
jättevälkommet och ska bli väldigt roligt, säger Karin 
Riddar.

ANTON LERNSTÅL
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Årsredovisning
Det samlade annonsvärdet av publiciteten i tidningar, 
online och i etern – rena sportsändningar undantagna – 
motsvarade 115 MSEK under mätperioden för Paralym-
pics i Pyeongchang.
Det är en imponerande si�ra och går hand i hand med 
mängden tv-tid från Paralympics. 2014 visades 92 tim-
mar från Sotji, från PyeongChang sändes 270 timmar.

SVT hade därför ett stort team på plats och nu även en 
hemmastudio där många av parasportens pro�ler fung-
erade som expertkommentatorer, bland annat med Aron 
Andersson som bisittare i studion. 

Medieträningen fortsätter därför att vara mycket viktigt. 
Det ingår numera i Elitidrottskolans utbildning och 
varje landslag tränas innan de åker till stora tävlingar.
För Parasporten syns även alltmer i sociala medier. 
Inte minst genom kommersiell kommunikation så som 
ATG och Toyotas kampanjer under Paralympics.

Och vi höjer kontinuerligt synligheten för våra idrotta-
re och inte bara i stora mästerskap.
Faktum är att parasporten just nu omskrivs mer varje 
månad än under ett helt paralympiskt år för tiden in-
nan spelen i London 2012. Bevakningen av paraspor-
tens förebilders framfart vid internationella tävlingar 
ökar och våra SM-tävlingar får större publik. Nära en 
halv miljon såg till exempel sammandraget av rullstol-
sinnebandyns SM-�nal i tv under senaste SM-veckan 
Vinter.

Konsekvensen blir att vi får allt �er förfrågningar om 
att våra idrottspro�ler ska komma och hålla seminarier 
eller föredrag – och inte minst genom att Paralympics 
allt o�are nämns tillsammans med Olympiska spelen. 
Som i kommunikationen kring kandidaturen för OS 
och Paralympics i Stockholm 2026.

Våra huvudsponsorer har gått från en trio till en kvar-
tett. ATG, Folksam och Ica har fått ett tillskott i Toyota 
som klivit in med stort engagemang. 
Övriga sponsorer under verksamhetsperioden har varit 
Adressändring, Jysk, KONE och SKF samt o�ciella 
leverantörer i Adecco, Grand Travel Group, Hemma.
com, H&M samt Scandic Hotels. Dessutom har sam-
arbeten med både Lions samt Postkodsti�elsen varit 
bärande för delar av våra projekt.
Sponsorerna har bjudits in till trä�ar och information 
tillsammans med den paralympiska truppen, både på 
hemmaplan och under spel. Under Paralympics i  
PyeongChang genomfördes ett rekordstort gäst-
program i närvaro av Kronprinsessan Victoria där 
sponsorer och andra gäster som till exempel delar av 
den svenska ambassaden i Korea �ck se tävlingar med 
Sverigeintresse, trä�a paralympier och delta i kringar-
rangemang. 
Ett �ertal sponsorer har även aktiverat sig före och 
under Pyeongchang 2018. 
ATG och Adressändring producerade till exempel 
reklam�lmer med paralympier som fått stor spridning 
i marknadskommunikation samt i sociala medier. I 
samarbete med Toyota har vi också gjort �lmer med 
våra förebilder samt genomfört en imagekampanj med 
helsidesannonser i print, digitala pluggannonser, rörlig 
bild och unika inspelningar av tävlingar där tidigare 
Olympier utmanar våra Paralympiska förebilder. 
Kampanjen gick under Toyotas tema ’Start Your Im-
possible’ med sy�e att ge vår nationella rekryterings-
kampanj kra� både inför, under och e�er Paralympics.
Detta genomfördes i kombination med �era rekryte-
ringsaktiviteter under �aggan ”Start Your Impossible 
Camp” som spreds över landet, även där deltog kända 
paralympier i uppvisningar och prova på-aktiviteter för 
att ytterligare öka vår rekrytering och synlighet. 
Parasport Sverige har för närvarande en stabil situation 
med samarbetspartners som är långsiktiga i sitt enga-
gemang med oss. I det fortsatta arbetet med att utöka 
sponsorfamiljen ser vi ljust på tillvaron.

Marknad
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kan nå �er tidigare i livet. Förstudien får nu en fortsätt-
ning genom ytterligare två beviljade projekt ”Jag kan” 
och ”Jag vet” i sy�e att implementera de slutsatser som 
förstudien konstaterat.
Genom Arvsfonden har vi beviljats medel för att under 
kommande treårsperiod utveckla en digital plattform 
för rekrytering, projektet går under namnet ”ParaMe”.
Genom Postkodsti�elen har vi för 2019 beviljats medel 
för Special Olympicsprojektet ”Be Uni�ed”.
Under året erhöll Parasport Sverige ett arv från idrotts-
pro�len Margareta Nyberg om 3,6 MSEK.

FRAMTIDA UTVECKLING
Förbundet har en god sponsorstock som har utvecklats 
positivt genom förnyade avtal.
Arbetet med den Paralympiska föreberedelsen samt ge-
nomförandet av kommande spel kommer med hänsyn 
till spelens omfattning att behöva inledas samt pågå 
under en allt längre tid, så även inför Paralympics 2020 
i Tokyo samt 2022 i Bejing.
I juni 2019 beslutas huruvida Sverige tilldelas OS och 
Paralympics 2026. Om beslutet blir positivt kommer 
detta att ha en stor verksamhetspåverkan på olika sätt. 
Bland annat kommer Sveriges Paralympiska Kommit-
tés kommersiella rättigheter att överföras till
arrangörsbolaget från och med 1 januari 2021. Detta 
görs mot en ersättning. Arbetet med att förbereda 
och genomföra arrangemanget av världens största 

idrottstävling år 2021, Special Olympics World Winter 
Games Sweden i Åre och Östersund kommer att kräva 
omfattande insatser inom samtliga områden under 
kommande period.”

RESULTAT OCH STÄLLNING
Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralym-
piska Kommitté har under året erhållit i ordinarie 
anslag från Riksidrottsförbundet (RF) om 8,2 MSEK 
(8,2 MSEK). Balanserade resultatet för 2018 visar ett 
överskott 0,6 MSEK (0,3 MSEK) mot ett budgeterat 
nollresultat.
Det totala kapitalet utgör 15,3 MSEK (12,4 MSEK).
Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympis-
ka Kommittés ekonomiska utveckling i sammandrag 
(MSEK):

   2018 2017 2016 2015
Intäkter   57 47 46 38,9
Årets resultat  3,0 1,6 -0,4 -3,3
Balansomslutning 28,3 20,5 15,9 17,2
Medelantal anställda 19 17 13 13

Totalt eget
kapital
12 407

-80
-209

2 603
601

�����|������

2017
2 309

-
-10

���|������

Utgående
 balans

1 465
2 603

115
355

1 777
1 462
���|������

Donations-
kapital

2 299
-80

-
-
-

���|������

Ingående
balans

1 470
-

115
355

1 777
1 666
���|������

Balanserat
kapital

4 725
-
-
-

601
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2018
2 299

-
-80
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Tillförda
medel

-
2 603

-
-
-
-

���|������

Eget Kapital
Belopp vid årets ingång
Förändring donationskapital
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel
Reservering av ändamålsbestämda medel
Kvarstående belopp
Belopp vid årets utgång

Förändring av donationskapital
Ingående behållning
Avkastning (utdelning, räntor)
Utdelade medel
Utgående behållning i fonderna

Ändamålsbestämda medel

Arv Kerstin och Sture Lindström
Arv Margareta Nyberg
Sponsorsim
Landslagsstöd
Lag Paralympics
Paralympicsmedel
Summa

Ändamåls-
bestämda 
 medel

5 383
-

-209
2 603

-
���|������

Utnyttjade
medel

-5
-
-
-
-

-204
-209

Styrelsen och generalsekreteraren för Svenska Paras-
portförbundet och Svenska Paralympiska Kommitté 
(Parasport Sverige) avger härmed årsredovisning för  
räkenskapsåret 2018-01-01 – 2018-12-31. 

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN 
Parasport Sverige har under året ha� 545 (550) med-
lemsföreningar. Förbundets mål och inriktning är att 
alla nivåer bedriva idrott för personer med funktions-
nedsättning så 
1att den utvecklar människor positivt, såväl fysiskt 
som psykiskt, som socialt och kulturellt. Rollen som 
paralympisk kommitté innebär att vara företrädare för 
all paralympisk idrott i Sverige inklusive 15 andra spe-
cialidrottsförbunds paralympiska idrottsverksamhet. 
Rollen som Special Olympics Sverige medför också en 
koordinerande roll gentemot andra specialidrottsför-
bunds arbete med idrott och glädje för personer med 
intellektuell funktionsnedsättning.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅR-
ET
PARALYMPICS
Planeringen inför och genomförandet av Paralympics 
i PyeongChang präglade en stor del av första halvåret. 
Spelen gav en medalj, ett silver som togs av Zebastian 
Modin (synnedsättning) med guiden Robin Bryntes-
son. Att Sverige enbart lyckades ta en medalj är ett tyd-
ligt tecken på den ökande konkurrenssituationen inom 
parasportens absoluta världselit samt att de ekono-
miska insatserna som krävs för att lyckas på arenan är 
avsevärt mer omfattande idag än förr. Det pekar också 
på att Parasport Sverige behöver göra än större insatser 
för att rekrytera till vinterparasporten.
 
2018 var också ett år då jakten på kvotplatser till spelen 
2020 inleddes med intensi�erad internationell tävlan 
för våra sommaridrotter och �era svenska medaljer 
som följd. Flera förberedande ledarresor till Tokyo 
inför spelen 2020 genomfördes och behovet av att dessa 
genomförs allt tidigare i relation till spelen är påtagligt. 
Totalt skördades 14 internationella medaljer.
2018 var också ett år då Sveriges Paralympiska Kom-
mitté genom gemensamma kra�er med Sveriges Olym-
piska Kommitté samt Riksidrottsförbundet lyckades 
med att Stockholm - Åre blev en av två kandidater för 
att arrangera OS och Paralympics 2026.

SPECIAL OLYMPICS

Vi fortsatte vårt omfattande rekryteringsarbete med 
Special Olympics School Days med stöd av Postkodlot-
teriets Idrottssti�else och samarbetspartnern Genera-
tion PEP.

Arbetet med att söka arrangörskapet av Special 
Olympics World Winter Games 2021 i Åre/Östersund 
intensi�erades med avsevärt �er kontakter med Special 
Olympics International som följd. Sent under hösten 
2018 lyckades vi vinna hem spelen och de arrangeras i 
Sverige 2021.

I maj arrangerade vi Special Olympics Games i Göte-
borg, en multisporttävling som också fungerade som 
uttagning till nästa års världsspel i Abu Dhabi i mars.
Truppen -  kallad Sverigelaget - togs däre�er ut i början 
av sommaren och däre�er har förberedelsearbetet inför 
världsspelen intensi�erats med resor till Abu Dhabi 
som följd. I december genomfördes Sverigelagets pre-
camp i Botkyrka med ekonomiskt stöd av kommunen.

STRATEGI 2020 OCH INKLUDERING
En stor del av de uppgi�er som följer av Strategi 2020 
har kommit in i sitt slutskede och arbetet med att ta 
fram ”Strategi 2025” har inletts. En omfattande rekry-
teringskampanj genomförts i samarbete med �era SDF 
och ett antal föreningar. Arbetet med inkluderingar av 
idrotter i respektive ”hem-specialförbund” har fortsatt 
och resulterat i att para-bänkpress från och med 2019 
�nns inom Svenska Styrkely�förbundet.
Avsiktsförklaring om att utreda förutsättningar för in-
kludering har tecknats och utreds vidare. Detta arbete 
görs i löpande dialog med Riksidrottsförbundet inom 
ramen för idrottens samlade strategiarbete. Under 
året har arbetet för att de�niera innehåll i ett kompe-
tenscenter för parasport inom svensk idrott intensi�e-
rats. Utifrån beslut på förbundsmötet 2017 har också 
arbetet med att �nna en ändamålsenlig organisation 
för Parasport Sverige intensi�erats.

STÖRRE EKONOMISKA HÄNDELSER
Beslut har fattats av Riksidrottsförbundet om ett fruset 
SF-bidrag till Parasport Sverige under perioden 2017 
- 2019 för att underlätta arbetet med att inkludera 
idrotter i mottagande förbund. För Parasport Sverige 
ger det en trygg ekonomisk situation i vårt stora för-
ändringsarbete.
Genom Vinnova har vi beviljats medel för att genom-
föra en förstudie som ska kartlägga hur parasporten 

Förvaltningsberättelse
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2017-12-31

156
156

9 555
9 555
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197
197

1 338
131

1 123
2 592

7 861

�����|������

�����|������

2 299
5 383
4 725

12 407

1 651
797

-
1 842
3 664
7 954
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2018-12-31

134
134

1 392
1 392
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172
172

409
57

1 840
2 306

24 179
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2 219
7 778
5 326

15 323

2 702
964

87
3 039
6 068

12 860
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Not
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7
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TILLGÅNGAR 
 
Anläggningstillgångar 
 
Materiella anläggningstillgångar 
 Inventarier
 
Finansiella anläggningstillgångar 
 Andra långfristiga värdepappersinnehav
 
Summa anläggningstillgångar 
 
Omsättningstillgångar 
 
Varulager m m 
 Handelsvaror
 
Kortfristiga fordringar 
 Kundfordringar
 Övriga fordringar
 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
 
 
Kassa och bank 
 
Summa omsättningstillgångar 
 
Summa tillgångar 
 
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 
 
Eget kapital 
 
 Donationskapital
 Ändamålsbestämda medel
 Balanserat kapital
 
Kortfristiga skulder 
 
 Leverantörsskulder
 Övriga kortfristiga skulder
 Skatteskuld
 Skuld erhållna ej nyttjade bidrag
 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
 
 
Summa eget kapital och skulder 

Balansräkning (alla belopp avser ksek)

2017

216
348

35 507
9 123
1 614

46 808

-41 987
-650

-2 777
-45 414

���|������

97

71
-4

164

���|������

1 558
-

-1 301
-

257

2018

215
3 643

37 191
12 502
3 796

57 347

-50 399
-973

-2 975
-54 347
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-905

905
-
0

���|������

3 000
204

-2 603
-

601

Not

2
2

3

4

 

 
   
Verksamhetsintäkter 
 Medlemsavgifter
 Gåvor
 Bidrag
 Nettoomsättning
 Övriga verksamhetsintäkter
Summa verksamhetsintäkter 
 
Verksamhetskostnader 
 Ändamålskostnader
 Insamlingskostnader
 Administrationskostnader
Summa verksamhetskostnader 

Verksamhetsresultat 
 
�,�i�Ã�Õ�•�Ì�>�Ì���v�À�F�˜���w�˜�>�˜�Ã�ˆ�i�•�•�>���ˆ�˜�Û�i�Ã�Ì�i�À�ˆ�˜�}�>�À��
 Resultat från övriga värdepapper och fordringar
 som är anläggningstillgångar
 Återföring av nedskrivning
 Räntekostnader och liknande resultatposter                    
�5�W�O�O�C���T�G�U�W�N�V�C�V���H�T�Á�P���‚�P�C�P�U�K�G�N�N�C���K�P�X�G�U�V�G�T�K�P�I�C�T��
 
Årets resultat  
  
Förändring av ändamålsbestämda medel 
 Årets resultat enligt resultaträkningen (se ovan)
 Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från tidigare år
 Ändamålsbestämning av medel
 Avsättning till donationskapital
Kvarstående belopp för året/förändring balanserat kapital 

Resultaträkning (alla belopp avser ksek)
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2017
-
-
-

12
50

286
348

2017
1 193
���|������

1 399
162

-
-
-

32 753
34 314

2017
348

35 507
�����|������

2018
3 603

25
6
9
-
-

���|������

2018
2 007
���|������

496
189
450
450
706

32 893
35 184

2018
3 643

37 191
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Noter till Resultaträkningen

Not 2 Insamlade medel

Gåvor som har redovisats i resultaträkningen

Insamlade medel
���`�À�œ�Ì�Ì�Ã�«�À�œ�w�•�i�˜�����>�À�}�>�À�i�Ì�>��� �Þ�L�i�À�}�Ã���>�À�Û
Secmaker AB
Alf Matssons Minne
Kone AB
Nordupplands Idrottsallians
Märta och Gunnar V. Philipsons Stiftelse
Summa (a)

Bidrag som redovisats som intäkt

Insamlade medel
Svenska Postkodstiftelsen
Summa insamlade medel (b)

Offentliga bidrag
EU
Staten
Östersunds kommun
Region Jämtland Härjedalen
Vinnova-projektet
Riksidrottsförbundet
�5�W�O�O�C���Q�H�H�G�P�V�N�K�I�C���D�K�F�T�C�I���
�E��

Totala insamlade medel består av följande:
Gåvor som redovisats i resultaträkningen (a)
Bidrag som redovisats som intäkt (b, c)
Summa insamlade medel 

Not 3 Medelantal anställda, personalkostnader och arvoden  
till styrelsen

Medelantalet anställda

Parasport Sverige

Könsfördelning bland styrelseledamöter och ledande  
befattningshavare

Styrelseledamöter
Generalsekreterare/
Kanslichef

Varav 
män
8

Varav 
män
3
2

2018
Antal 
anställda
19

2018
Antal på

balansdagen
7
2

Varav 
män
8

Varav 
män
4
2

2017
Antal 
anställda
17

2017
Antal på
balansdagen
8
2

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättade enlighet med årsredo-
visningslagen, BFNAR 2012:1 (K3) och hämtat vägledning 
från FRII:s styrande riktlinjer för årsredovisning.

Resultaträkningen

Verksamhetsintäkter
��˜�`�>�Ã�Ì���`�i���ˆ�˜�y�Ÿ�`�i���>�Û���i�Ž�œ�˜�œ�“�ˆ�Ã�Ž�>���v�Ÿ�À�`�i�•�>�À���Ã�œ�“���œ�À�}�>�˜�ˆ�Ã�>-
tionens namn erhållit eller kommer att erhålla för egen 
räkning redovisas som intäkt.
Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verk-
liga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas.

Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap 
i Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska 
Kommitté. Medlemsavgifter redovisas vid inbetalning 
från medlemmen och intäktsredovisas över den tidsperi-
od som avses.

Gåvor
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de 
erhålls. 

Bidrag
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla 
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 för-
säljningstillfället. Prenumerationer redovisas som intäkt 
linjärt över prenumerationstiden.

Verksamhetskostnader
Verksamhetskostnader delas in följande funktioner; ända-
måls-, insamlings- och administrationskostnader.

Ändamålskostnader
Ändamålskostnader består av alla verksamhetskostna-
der som kan hänföras till organisationens uppdrag samt 
projekthanteringar som faller inom ramen för ändamålet. 
I ändamålskostnader ingår även samkostnader som avser 
vanliga gemensamma kostnader såsom IT, ekonomifunk-
tion, vaktmästeri, telefonväxel och lokalhyra.

Insamlingskostnader
���˜�Ã�>�“�•�ˆ�˜�}�Ã�Ž�œ�Ã�Ì�˜�>�`�i�À���L�i�Ã�Ì�F�À���>�Û���L�i�w�˜�Ì�•�ˆ�}�>���}�ˆ�Û�>�À�i����Ã�>�“-
arbetspartners) och arbetet med att söka nya givare 
genom kampanjer och informationskanaler samt perso-
nalkostnader som arbetar med dessa uppdrag. I ända-
målskostnader ingår även samkostnader.

Administrationskostnader
Administrationskostnader består av Parasport Sveriges 
arbetslednings omkostnader och styrelseomkostnader.

Balansräkningen
Tillgångar, skulder och avsättningar värderas till anskaff-
ningsvärde om inget annat anges nedan.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaff-
ningsvärdet minskat med avskrivningar enligt plan, 
33% för inventarier och datorer.

Finansiella tillgångar
�6�ˆ�`���>�˜�Ã�Ž�>�v�v�˜�ˆ�˜�}�Ã�Ì�ˆ�`�«�Õ�˜�Ž�Ì�i�˜���Û�B�`�i�À�>�Ã���w�˜�>�˜�Ã�ˆ�i�•�•�>���Ì�ˆ�•�•�}�F�˜�}�>�À��
till anskaffningsvärdet med tillägg för direkta
transaktionsutgifter. Vid granskningstillfället jämförs läg-
sta värde enligt ”portföljmetoden” och lägsta 
värde enligt ”post för post”.

Kundfordringar värderas individuellt till det belopp som 
�L�i�À�B�Ž�˜�>�Ã���ˆ�˜�y�Þ�Ì�>�°

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

Ändamålsbestämda medel
I posten Ändamålsbestämda medel i eget kapital redo-
visas ännu inte förbrukade gåvor och andra ändamålsbe-
stämda medel. Se även eget kapital i förvaltningsberät-
telsen.

Noter
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Marknads-
värde
1 193

219
25
52

1 489

2017
-

1 123
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2017

1 235
607

-
���|������

2017
705
222

2 737
���|������

Redovisat
värde
1 197

148
16
31

1 392

2018
-

1 840
���|������

2018

739
1 800

500
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2018
1 013

319
4 736
���|������
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Fonder
Nordea Stratega Ränta
Swedbank Mixfond
Swedbank Medica
Swedbank Kapitalinvest
Summa

Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda hyror
Övriga poster
Summa

Not 8 Skuld erhållna ej nyttjade bidrag

EU-projekt ALL_IN
Svenska Postkodstiftelsen
Vinnova-projektet
Summa

Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa

Antal
andelar

9 071,0274
7 927,1471
1 321,4354

456,9920

Stockholm den 18 februari 2019 

Margareta Israelsson Förbundsordförande

Johan Strid
Generalsekreterare

Per Eby
Åsa Llinares Norlin

Harriet Tiderman Säfwenberg 

Sussan Eriksson
Patrik Modin
�omas Wilhelm
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-121
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11
-
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1 948
9 260
2 373
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(1 635)
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-
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-145
-887

134
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-
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Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Löner och andra ersättningar:
Styrelse och generalsekreterare/kanslichef
Övriga anställda
Arvoden
Totala löner och ersättningar
Sociala kostnader
(varav pensionskostnader exkl löneskatt)
Summa

Lönekostnader för generalsekreterare 90 ksek (88 ksek) kronor per månad. 
Pensionskostnader  för generalsekreteraren 367 ksek (367 ksek) enligt 
kollektivavtal. 
Uppsägningstiden för avtalet från Svenska Parasportförbundet sida är sex 
månader. Vid uppsägning från generalsekreterarens sida gäller tre måna-
der. 

Not 4 Resultat från övriga värdepapper och fordringar 
           som är anläggningstillgångar

Realisationsresultat
Utdelningar
Återföring av nedskrivning
Summa

Noter till Balansräkningen

Not 5 Materiella anläggningstillgångar

Ingående anskaffningsvärde
�"�“�Ž�•�>�Ã�Ã�ˆ�w�V�i�À�ˆ�˜�}�>�À
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar 
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar 
Utgående ackumulerade avskrivningar 

Utgående redovisat värde

Not 6 Andra långfristiga värdepappersinnehav

Ingående anskaffningsvärde
Förvärv
Försäljningar
Utgående anskaffningsvärde

Ingående ackumulerade nedskrivningar
Årets nedskrivning
Återföringar av nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar

Utgående redovisat värde
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hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala 
mig om e�ektiviteten i den interna kontrollen.

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper 
som används och rimligheten i styrelsens uppskatt-
ningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 
använder antagandet om fortsatt dri� vid upprättandet 
av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med 
grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida 
det �nns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser 
sådana händelser eller förhållanden som kan leda till 
betydande tvivel om förbundets förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det �nns en 
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberät-
telsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i 
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn 
eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modi-
�era 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, däribland 
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 iaktta-
gelser under revisionen, däribland de betydande brister i 
den interna kontrollen som jag identi�erat.

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 Paralympiska Kommitté 
för räkenskapsåret 2018.
Jag tillstyrker att förbundsmötet beviljar styrelsens leda-
möter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

GRUND FÖR UTTALANDE
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 
Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare 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 till-
räckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalan-
de.

STYRELSENS ANSVAR 
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

REVISORNS ANSVAR 
Mitt mål beträ�ande revisionen av förvaltningen, och 
därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kun-
na bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt 
avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till 
någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyl-
dighet mot förbundet.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt god revisions-
sed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller 
försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot förbundet.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder revisorn professionellt omdöme och har en 
professionellt skeptisk inställning under hela revision-
en. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst 
på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på den aukto-
riserade 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 vä-
sentliga för verksamheten och där avsteg och överträdel-
ser skulle ha särskild betydelse för förbundets situation. 
Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, 
vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevan-
ta för mitt uttalande om ansvarsfrihet.
  
Stockholm den       april 2019

Lars Erik Engberg 
Auktoriserad revisor

Rapport om årsredovisningen 

UTTALANDEN 
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Svenska 
Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté 
för räkenskapsåret 2018. Föreningens årsredovisning in-
går i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 
23-31.
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprät-
tats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i 
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av förbundets 
�nansiella ställning per den 31 december 2018 och av dess 
�nansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisning-
ens övriga delar.   

GRUND FÖR UTTALANDEN 
Jag har utfört revisionen enligt International Standards 
on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Revi-
sorns ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i 
avsnitten Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållan-
de 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 informa-
tionen. Den andra informationen består av verksamhets-
berättelsen för Svenska Parasportförbundet och Sveriges 
Paralympiska Kommitté (men innefattar inte årsredovis-
ningen och min revisionsberättelse avseende denna).
Mitt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte 
denna information och jag gör inget uttalande med be-
styrkande avseende denna andra information.
I samband med min revision av årsredovisningen är det 
mitt ansvar att läsa den information som identi�eras ovan 
och överväga om informationen i väsentlig utsträckning 
är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genom-
gång 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 in-
formationen innehåller en väsentlig felaktighet, är jag 
skyldig att rapportera detta. Jag har inget att rapportera i 
det avseendet.

STYRELSENS ANSVAR  
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen 
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsre-
dovisningslagen. 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 förmågan att fortsätta 
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt 
dri�. Antagandet om fortsatt dri� 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 revisionsbe-
rättelse 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 felaktig-
het om en sådan �nns. Felaktigheter kan uppstå på grund 
av oegentligheter 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 professi-
onellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställ-
ning under hela revisionen. Dessutom:
• identi�erar och bedömer jag riskerna för väsentliga 

felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel, utformar och utför gransk-
ningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ända-
målsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till 
följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig fel-
aktighet som beror på fel, e�ersom oegentligheter kan 
innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga 
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande 
av intern kontroll.

• ska�ar 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 

Revisionsberättelse
Till förbundsmötet i Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté, org.nr 802004-3850
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