
Förbundsstyrelsens förslag Nr 12: 

Implementation av Parafriidrotten 

 

 

Förslag: Förbundsstyrelsen får i uppdrag  att förbereda för och genomföra 

implementationen av Parafriidrotten i Svensk Friidrott 

 

Förbundsstyrelsen (FS) föreslår:  

att Förbundsårsmötet ger i uppdrag till Förbundsstyrelsen att ansvara för implementering av 

Parafriidrotten i Svensk Friidrott. 

att detta ska ske när förutsättningarna är klara och förbunden är överens, tidigast 1 januari 

2021. 

 

Förbundsstyrelsens utlåtande:  

En avsiktsförklaring mellan Svenska Friidrottsförbundet och Svenska Parasportförbundet 

tecknades i slutet av 2017 för att undersöka förutsättningarna för Svenska 

friidrottsförbundet att överta friidrottsverksamheten från Parasportförbundet för personer 

med funktionsnedsättning.  Parasport Sverige har fattat beslut på flera av sina 

förbundsmöten, som på olika sätt innebär att ansvaret för Parasportens idrotter stegvis skall 

övertas av andra Specialidrottsförbund inom Riksidrottsförbundet. Svenska 

Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté (Parasport Sverige)  organiserar 

idag idrotten för personer med rörelsenedsättning, synnedsättning samt för personer med 

intellektuella funktionsnedsättningar inom 15 olika idrotter, där friidrott är en av dessa.  

En av idrottsrörelsen 5 bestämda utvecklingsresor handlar om inkludering. Svensk friidrott 

har en uttalad ambition att inkludera personer med funktionsnedsättning vilket också är en 

naturlig del i friidrottens grundläggande värden som bygger på en idrott som är till för alla. 

Detta innebär att vi ska ta tillvara på alla individers möjligheter att inkluderas och vara 

delaktiga i vår verksamhet, oavsett funktionsförmåga. Inkluderingen av parafriidrotten är 

också ett led i arbetet med Svensk friidrotts mångfalds – och inkluderingsplan. Det finns 

föreningar inom Svensk friidrott som redan i dag en etablerad verksamhet för personer med 

funktionsnedsättning.  

En projektgrupp bestående av representanter från Parasportförbundet, föreningsledare 

samt parasportansvarig från Svenska friidrottsförbundet arbetar sedan 2019 med 

implementeringen av parafriidrotten till Svenska friidrottsförbundet.  Projektgruppens 

arbete utgår ifrån en checklista för övertagande, som Parasport Sverige har utvecklat. 

Projektgruppen har identifierat sex olika delprojekt: tränarutbildning, landslag, tävling, 



föreningsutveckling, riksidrottsgymnasier samt Special olympics. Dessa delprojekt leds av 

representanter från både Svenska friidrottsförbundet och Parasportförbundet tillsammans. 

Under 2019 har syftet varit att friidrottens representanter ska få en inblick i hur 

parasportens förutsättningar ser ut inom det aktuella området. Projektgruppen rapporterar 

till styrgruppen med representanter från Parasport Sverige och FS. 

En viktig uppgift för projektgruppen framöver att formulera uppdrag/arbetsuppgifter inom 

vart och ett av delprojekten för att komma närmare ett läge där Svensk Friidrott har 

kompetens och resurser att ta över ansvaret för verksamheten inom respektive område. 

En viktig aspekt är att se över hur de ekonomiska förutsättningarna ser ut, både under och 

efter inkluderingsprocessen. Från 2020 så har Svenska friidrottsförbundet tillsatt en resurs, 

genom RF-medel för paraidrott, för att arbeta med implementeringen av parafriidrotten. Det 

operativa arbetet består i nuläget av att kartlägga vilka föreningar som bedriver parafriidrott 

i sin verksamhet. Vidare bygger uppdraget på att klargöra hur parafriidrotten ska inkluderas i 

vårt tävlingsadministrationssystem, tränarutbildningar, landslag och riksidrottsgymnasier. 

Arbetsprocessen framåt innebär även en översyn av vilket stöd Svensk Friidrott kan vara för 

föreningarna ute i landet, med fokus på att starta upp eller bredda sin verksamhet med 

parafriidrott.  

  
 

 

 

 

 

  


