Artikel 1 – 4 Syfte, Definitioner, Allmänna
principer, Allmänna åtaganden
Säkerställ att ett rättighetsperspektiv genomsyrar regelverk
och politik för personer med funktionedsättning.
Säkerställ att definitioner i lagar, regelverk och statistik svarar
mot konventionens icke-uttömmande bestämning av vem som
ska få tillgång till rättigheterna.
Genomför en gapanalys av svensk rätt så att åtgärder kan
vidtas för att införliva rättigheterna enligt konventionen i
svensk lag med effektiv tillgång till rättsmedel för att utkräva
rättigheterna.
Ändra kommittéförordningen och inför konsekvensanalyser i
direktiv inför ny lagstiftning och politik utifrån konventionen.
Utred och säkerställ skydd i lagstiftning mot hatbrott och
förolämpning som har samband med funktionsnedsättning.
Utveckla och anta en nationell handlingsplan för att genomföra
konventionen och systematiskt åtgärda kommitténs
rekommendationer. Planen ska säkerställa tydligt
ansvarstagande på alla nivåer, systematisk uppföljning för att
åstadkomma likhet över landet.
Utveckla och anta inkluderande budgetprocesser nationellt,
regionalt och lokalt som utgår ifrån att minska ojämlikhet för
hela befolkningen. Dessa ska inbegripa redovisning av hur
åtaganden och progressivt genomförande av rättigheter i
konventionen har beaktats.
Säkerställ aktiv involvering i beslut i enlighet med allmän
kommentar 7, samt individers rätt till stödjande beslutsfattande
i relation till myndigheter, genom att tillsätta en maktutredning
och besluta om författningsändringar.
Utveckla obligatoriska indikatorer för att följa upp
konventionen och agenda 2030 i linje med FN:s arbete för att
undanröja olikheter i genomförande över landet.

Artikel 5
Diskriminering
Utred och besluta om tillräckliga och överkomliga
rättshjälpssystem och rättsmedel, inklusive skadestånd, för
personer som hävdar överträdelser av deras mänskliga
rättigheter
Säkerställ och följ upp att grund- och
fortsättningsutbildningar som rör funktioner inom
rättsväsendet innehåller kvalitetssäkrade kurser med
utgångspunkt i konventionen.
Avsätt budgetmedel för löpande kompetensutveckling inom
rättsväsendet för att öka kunskap om ett rättighetsperspektiv
och rättssäkerheten för personer med funktionsnedsättning.

Artikel 6 Kvinnor
Vidta åtgärder för att genom könsuppdelad statistik belysa
utvecklingen av ekonomiska förhållanden för kvinnor med
funktionsnedsättning och särskilt belysa
jämställdhetsperspektivet i arbetsmarknadspolitiken utifrån
funktionshinderperspektiv.
Ge uppdrag till myndigheter och lokala och regionala organ,
att arbeta intersektionellt, bland annat för att motverka våld och
övergrepp mot flickor och kvinnor med funktionsnedsättning, i
enlighet med allmän kommentar 3.
Komplettera insatser i den nationella strategin mot mäns våld
mot kvinnor med konkreta åtgärder kring kvinnor med
funktionsnedsättning.
Initiera ett arbete hos berörda myndigheter för att säkerställa
att utvecklingen av våld och övergrepp mot flickor och kvinnor
med funktionsnedsättning kan följas genom statistik och
indikatorer.

Artikel 7 Barn
Utveckla skyndsamt en samlad strategi för att driva på och
skapa förutsättningar för relevant forskning om psykisk ohälsa
bland barn och unga med funktionsnedsättning och om våld
mot barn med funktionsnedsättning, för att kunna säkerställa
effektiva åtgärder.
Utveckla fullständigt skydd för barn och unga med
funktionsnedsättning från att frihetsberövas på grund av
följderna av funktionsnedsättningen.
Utveckla åtgärder och uppföljning för att barn, föräldrar,
personal och allmänheten, samt i synnerhet rättsväsendet och
beslutsfattare, får likvärdig och adekvat utbildning och
information om barn med funktionsnedsättning och
funktionsnedsättningarnas konsekvenser.
Utveckla strategier för att alla barn med funktionsnedsättning
systematiskt ges möjlighet att komma till tals i frågor som rör
dem och har tillgång till adekvat stöd utifrån behov i
förhållande till funktionsnedsättning, mognad och ålder.
Ge Barnombudsmannen ett utökat och tydligare uppdrag där
funktionsrättsperspektivet finns med. Det innebär krav på
kompetens om olika funktionsnedsättningar inom
myndigheten.
Säkerställ att samhällets aktörer har kunskap om relationen
mellan CRPD och Barnrättskonventionen när
barnkonventionen blir lag.

Artikel 8 Medvetandegöra
Avsätt tillräckliga resurser för att långsiktigt, och på
samhällets olika nivåer, sprida kunskap om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning och ett rättighetsperspektiv
på funktionshinder och personer med funktionsnedsättning,
samt utveckla modeller för implementering av synsättet.
Förstärk, i nära dialog med funktionshindersrörelsen, arbetet
med konkreta åtgärder med anledning av resultat av FNgranskningar och rekommendationer.
Initiera dialog mellan funktionshindersrörelsen,
medieforskning och företrädare för mediebolag för att utveckla
riktlinjer, löpande granskning och uppföljning av mediebilden
av personer med funktionsnedsättning.

Artikel 9 Tillgänglighet
Upprätta en tidsatt nationell handlingsplan för systematiskt
borttagande av befintliga hinder för tillgänglighet i hela landet
som följs upp varje år.
Säkerställ universell utformning av allt nytt som utvecklas,
även i digitaliseringspolitiken och inklusive innovationer och
forskning som finansieras med offentliga medel i enlighet med
artikel 4 och allmän kommentar 2.
Förstärk lagar, regelverk och standarder för alla former av
tillgänglighet inom byggd miljö, transportområdet och
kollektivtrafiken samt för offentlig information och
kommunikation om beslut från myndigheter. Säkerställ att
myndigheter medverkar i standardisering och att det finns
finansiering för funktionshinderorganisationer att delta.
Säkerställ att det finns möjlighet att överklaga brister samt att
sanktioner och uppföljning används systematiskt vid
underlåtenhet att följa regelverk för tillgänglighet.
Genomför satsningar på kompetensförsörjning i såväl offentlig
som privat sektor för utveckling och uppföljning av
tillgänglighet, när det gäller byggnader, kollektivtrafik och
kommunikation inklusive interna system, webbsändningar och
begriplig text. Detta omfattar även sakkunniga inom
yrkesprofessioner, som exempelvis byggprojektörer och
arkitekter men även för akademin, politiker och tjänstemän.
Utveckla kompetens, stöd och uppföljning av bindande krav
på tillgänglighet i offentlig upphandling så att tillgänglighet
inkluderas systematiskt i alla upphandlingsavtal och
underleverantörskedjor.

Artikel 10 Rätten till liv
Identifiera samtliga riskgrupper för suicid, undersök möjliga
orsaker och genomför förebyggande insatser.
Säkerställ att det finns tillräckliga resurser och stöd för personer
med funktionsnedsättning, inklusive nödvändig tillsyn och
assistans, för att förhindra dödsfallsolyckor och självmord
Vidta åtgärder för att ta bort diskriminerande strukturer som
påverkar skillnader i överlevnad i den somatiska vården.
Instifta en tillsynsmyndighet för polis och kriminalvård för att
bland annat övervaka förekomst av övervåld. Säkerställ
adekvat kunskap inom poliskåren för att undvika övervåld mot
personer med funktionsnedsättning.

Artikel 11 Risksituationer och
humanitära nödlägen
Säkerställ rutiner för tillgänglig information och
kommunikation, tillgänglig beredskap, tillgängligt
larmnummer utan krav på förhandsavisering, tillgängliga
insatser och handlingsplaner för information och
kommunikation samt insatser och beredskap för att ge personer
med funktionsnedsättning det stöd som behövs i händelse av
kris och katastrof och i humanitära nödlägen. Involvera
organisationer som företräder personer med
funktionsnedsättning i arbetet.

Artikel 12 Likhet inför
lagen
Vidta omedelbara åtgärder för att ersätta ställföreträdande
beslutsfattande med stödjande beslutsfattande som till fullo
överensstämmer med konventionen och allmän kommentar 1,
inklusive beaktande av den enskildes rätt att efter egen förmåga
själv kunna ge och ta tillbaka sitt samtycke till medicinsk
behandling, få tillgång till rättssystemet, rösta, gifta sig och
arbeta.
Inför kostnadsfri rättshjälp i förvaltningsrättsliga tvister för
personer med funktionsnedsättning.

Artikel 13 Rätt till
rättssystemet
Utred och besluta om tillräckliga och överkomliga
rättshjälpssystem och rättsmedel, inklusive skadestånd, för
personer som hävdar överträdelser av deras mänskliga
rättigheter.
Säkerställ och följ upp att grund- och
fortsättningsutbildningar som rör funktioner inom
rättsväsendet innehåller kvalitetssäkrade kurser med
utgångspunkt i konventionen.
Avsätt budgetmedel för löpande kompetensutveckling inom
rättsväsendet för att öka kunskap om ett rättighetsperspektiv
och rättssäkerheten för personer med funktionsnedsättning.
Finansiera forskning om tillgång till rättsväsendet för att
identifiera och åtgärda luckor i rättighetsskyddet i lag och i
praktiken.
Ge uppdrag till Domstolsverket att systematiskt åtgärda
brister i tillgänglighet till lokaler och kommunikation för såväl
allmänhet som anställda inom rättsväsendet.

Artikel 14 Frihet och personlig
säkerhet
Avsätt budgetmedel för ett kompetenslyft om mänskliga
rättigheter och olika funktionsnedsättningar för personal och
chefer inom både domstolsväsendet och socialtjänsten, med
syfte att minska antalet illegala frihetsberövanden och att
säkerställa en rättssäker och trygg process för barn, unga och
vuxna med funktionsnedsättning.
Följ upp och förtydliga nödvändigt ansvar för adekvat vård för
personer med samsjuklighet (som psykisk ohälsa eller annan
funktionsnedsättning och missbruksproblematik) med syfte att
minska risken för frihetsberövande i framtiden.
Vidta skyndsamt åtgärder så att utskrivningsklara personer
inte hålls kvar i tvångsvård.
Säkerställ genom mål och uppföljning att de som behöver vård
inom den öppna psykiatrin får det i tid, för att förebygga risken
för tvångsvård.
Avveckla vårdformen Öppen psykiatrisk tvångsvård (ÖPT) vid
allmänpsykiatrisk vård.

Artikel 15 Rätt att inte utsättas för
tortyr
Åtgärda bristerna i regelverk och praktik som rör samtycke vid
ECT-behandling vilket togs upp i rekommendationen 2014.
Säkerställ att användningen av tvångsåtgärder minskar inom
tvångsvården. Genomför en nationell utbildningsinsats som
följs upp, så att all personal inom psykiatrin har ett
rättighetsperspektiv på personer med funktionsnedsättning.
Inför omvänd bevisbörda när tvång och restriktioner anmäls
eller överklagas.

Artikel 16 Rätt att inte
utsättas för utnyttjande,
våld eller övergrepp
Säkerställ att uppföljningsbar statistik, som möjliggör en
intersektionell analys över risken att utsättas för våld och
övergrepp, insamlas löpande.
Säkerställ att personer som arbetar inom hälso- och sjukvård,
skola, polis och rättsväsende har tillräcklig kunskap om orsaker
bakom den högre risken att utsättas för våld och övergrepp för
personer med funktionsnedsättning. Säkerställ att de även har
kunskap om de rättigheter till särskilt stöd som personer med
funktionsnedsättning har, till exempel tolk och andra
anpassningar.
Säkerställ och följ upp att kommuner erbjuder tillgängliga
kvinnojourer och tillgänglig information till de som utsätts för
våld och övergrepp.
Säkerställ att avtal om upphandlad färdtjänst ska innehålla en
klausul om att en tjänstförare som till exempel polisanmälts för
övergrepp ska tas ur tjänst under utredningstiden.

Artikel 17 Skydd för personlig
integritet
Staten ska i samverkan med funktionshinder- och
användarorganisationer ta fram riktlinjer för
behovsbedömningar av service, inklusive personlig assistans, så
att de inte genomförs på ett integritetskränkande sätt utan
proportionalitet.

Artikel 18 Rätt till fri
rörlighet och
medborgarskap
Revidera och följ upp den nya migrationslagstiftningens
konsekvenser för asylsökande och migranter med
funktionsnedsättning.
Tydliggör ansvaret i offentlig sektor för mottagande av
asylsökande och migranter med funktionsnedsättning, särskilt
för att säkerställa rättigheterna enligt artikel 19.
Säkerställ att ett rättighetsperspektiv genomsyrar alla underlag
för beslut som rör personer med funktionsnedsättning i asyloch migrationspolitiken
Revidera den nya gymnasielagen så att den inte diskriminerar
personer med funktionsnedsättning.

Artikel 19 Rätt att leva
självständigt och
delta i samhället
Förtydliga i all lagstiftning som rör stödinsatser och
serviceformer till personer med funktionsnedsättning,
däribland LSS, hur utformningen och omfattningen av
insatserna och servicen bidrar till att uppfylla artikel 19, samt
att artikeln ska uttolkas enligt den allmänna kommentaren nr 5
i syfte att garantera ett självbestämt liv i samhällsgemenskapen
för personer med funktionsnedsättning.
Säkerställ rätten till personlig assistans i lagstiftning och att
dess utformning, omfattning och nivå på kontantstödet följer
den allmänna kommentaren nr 5, i syfte att garantera ett
självbestämt liv i samhällsgemenskapen för personer med
funktionsnedsättning.
Genomför återkommande nationella uppföljningar av stöden
till personer med funktionsnedsättning, för att säkerställa att
kvaliteten i insatserna i hela landet uppfyller artikel 19 enligt
den allmänna kommentaren 5.
Vidta åtgärder för att hindra tidsbegränsade beslut i stöd- och
serviceinsatser som ska vara varaktiga, för att säkra stabilitet
och bättre levnadsvillkor för personer med
funktionsnedsättning.
Säkerställ att boende i bostad med särskild service ges
möjlighet till självbestämmande, att kunna leva självständigt,
att kunna göra sina egna livsval och att styra över sitt eget liv i
och utanför hemmet. Säkerställ att ingen är hänvisad till
boendeformen enbart på grund av avsaknad av andra
stödformer.
Säkerställ i lagstiftning rätten till personligt ombud för
personer med psykisk funktionsnedsättning.

Artikel 20 Personlig rörlighet
Utveckla åtgärder och uppföljning av likvärdighet i regelverk
och tillämpning i kommuner och regioner för att säkerställa
individens rätt till personlig rörlighet. Det omfattar bland annat
ledsagning, hjälpmedel, tillgång till anpassade bilar,
upphandling av färdtjänst och persontransporter till en
överkomlig kostnad.
Säkerställ att platser i kollektivtrafiken som är avsedda för
personer med funktionsnedsättning inte används av personer
utan behov av dem.

Artikel 21 Yttrandefrihet,
åsiktsfrihet och tillgång till
information
Undanröj alla hinder i all lagstiftning, inklusive grundlag, för
att möjliggöra krav på digital tillgänglighet, alternativ och
förstärkt kommunikation och universell utformning med syfte
att säkerställa tillgång till information.
Förstärk lagstiftningen så att den ger rätt till alternativ och
förstärkt kommunikation.
Ge uppdrag om undersökning av förekomst av näthat och
nedsättande yttringar i medier som rör personer med
funktionsnedsättning. Säkerställ i lagstiftning straffrättsligt
skydd för personer med funktionsnedsättning mot
förolämpningar och hatbrott på samma sätt som för andra
skyddade grupper.

Artikel 22 Respekt för privatlivet
Utveckla underlag för beslut och uppföljning, för
att säkerställa att individer med funktionsnedsättning kan
påverka vilka som ska ha tillgång till data som kan utgöra en
risk för kränkning av privatlivet.

Artikel 23 Respekt för hem och
familj
Utveckla och följ upp ett förstärkt och likvärdigt stöd över hela
landet till familjer med barn med funktionsnedsättning. Stödet
ska även omfatta stöd i hemmet för barn och föräldrar som
behöver det. Stödet ska ta sin utgångspunkt i familjens samlade
behov, även i de fall där föräldrar har en funktionsnedsättning.
Utveckla åtgärder som följs upp för tryggad försörjning för
familjer där barn och/eller vuxna har funktionsnedsättning.
Utveckla och följ upp effekter av åtgärder, för att kvinnor och
mammor till barn med funktionsnedsättning ska få en likvärdig
ekonomi, hälsa och lika livsmöjligheter.
Åtgärda, i samverkan med organisationer som företräder
personer med funktionsnedsättning, de brister i samordning
och samverkan mellan olika stödinstanser som identifierades
2011 i Riksrevisionens rapport.

Artikel 24 Utbildning
Säkerställ att det fria skolvalet omfattar elever med
funktionsnedsättning och ändra lagstiftningen så att skolor inte
kan neka elever med funktionsnedsättning plats eller begränsa
stödet med hänvisning till organisatoriska och ekonomiska
svårigheter.
Säkerställ att offentlig resursfördelning till skolor inbegriper
elever med funktionsnedsättning.
Rätten till kommunikation, hjälpmedel, anpassningar och
särskilt stöd enligt skollagen måste säkerställas i praktiken.
Ta fram en nationell handlingsplan som utgår ifrån universell
utformning och inkludering i skolan enligt FN:s allmänna
kommentar nr 4.
Säkerställ fungerande nationella program för att få tillbaka
elever med så kallad problematisk frånvaro till skolan.
Säkerställ att barn och elever inte drabbas av kränkningar,
mobbning och våld på grund av funktionsnedsättning.
Säkerställ att skolpersonal har kompetens om olika
funktionsnedsättningar och konsekvenser av dessa i skolmiljön.
Säkerställ likvärdig tillgång till elevhälsa över hela landet, dess
främjande uppdrag, utformningen av särskilt stöd och
utvecklingen mot universellt utformade skolor.
Utveckla nationella riktlinjer för att säkerställa samverkan
mellan skola, elevhälsa och externa resurser som till exempel
habilitering, Barn- och Ungdomspsykiatrin (BUP) och
Socialtjänsten.
Säkerställ att barn i förskolan får lagstadgad rätt till elevhälsan.

Artikel 25 Hälsa
Ta fram en nationell handlingsplan för att fortlöpande
identifiera och åtgärda ojämlikheter i hälsa och vård (inklusive
tandvård) samt i överlevnad kopplat till funktionsnedsättning.
Säkerställ att personer med psykisk ohälsa erbjuds den vård de
behöver i rimlig tid, såväl inom primärvården som inom den
specialiserade vården, i enlighet med lagstiftningen.
Säkerställ att årliga hälsoundersökningar, inklusive
tandvårdstatus, erbjuds personer med funktionsnedsättning.
Exempelvis personer med intellektuell funktionsnedsättning
eller psykisk ohälsa löper annars risk att underdiagnosticeras.
Ge Folkhälsomyndigheten i uppdrag att även omfatta
personer med funktionsnedsättning i sina undersökningar om
folkhälsa. Säkerställ att enkäter är tillgängliga, även för
personer med kognitiv funktionsnedsättning. Åtgärda
skillnader i hälsa för personer med funktionsnedsättning i
samråd med målgruppen, genom de organisationer som
företräder dem.
Säkerställ kompetens om mänskliga rättigheter, olika
funktionsnedsättningar och individuellt anpassat bemötande i
relevanta yrkesgrupper inom vård och omsorg, för att stärka
delaktighet i beslut som rör den egna hälsan.
Förbjud diskriminering av personer med funktionsnedsättning
i fråga om sjukförsäkringar och livförsäkringar. Genomför en
uppföljning av hur kontraheringsplikten, det vill säga förbudet
att neka någon att teckna avtal, tillämpas av
försäkringsbolagen.

Artikel 26 Habilitering och
rehabilitering
Gör en översyn av lagstiftningen kring rehabilitering och
habilitering i syfte att säkerställa likvärdig tillgång, samla
ansvaret och stärka individers rätt. Denna översyn ska även
omfatta asylsökande och nyanlända över hela landet.
Förstärk den koordinerade rehabiliteringen som sker inom
samordningsförbunden för att möjliggöra tillgång till insatser
för fler personer i behov.
Ta fram nationella riktlinjer för att säkerställa att den enskilde
kan påverka sina rehabiliterings- eller habiliteringsinsatser och
sina val av hjälpmedel. Särskilt fokus behöver finnas på barns
delaktighet. Följ upp dessa riktlinjer, fördelat på olika
diagnosgrupper, ålder och kön, för att säkerställa likvärdig
kvalitet och tillgång i hela landet.
Genomför en återkommande nationell kartläggning av
kompetensförsörjningen i regionerna samt en utvärdering av
om de nuvarande utbildningarna lever upp till de
kunskapsbehov som finns.
Ta fram nationella riktlinjer för hjälpmedel, bland annat
rörande samhällsekonomisk nytta av hjälpmedlet, lämplig
gränsdragning mellan konsumentprodukter och hjälpmedel
samt användarnas kostnader för hjälpmedel, i syfte att minska
regionala skillnader i förskrivning och användande av
hjälpmedel.
Säkerställ att Sverige lever upp till åtagandet att
rehabiliteringen ska öka möjligheterna för personer med
funktionsnedsättning att få arbete på den reguljära
arbetsmarknaden.

Artikel 27 Arbete och
sysselsättning
Fastställ mål och en nationell handlingsplan som inkluderar
statliga, offentliga och offentligt finansierade arbetsgivare, för
att uppnå en sysselsättningsgrad för personer med
funktionsnedsättning som är i nivå med övriga befolkningen.
Reformera de arbetsmarknadspolitiska stöden så att adekvat
stöd ges till arbetsgivare och arbetstagare, inkluderat de som
förvärvar funktionsnedsättning under anställning, samt
egenföretagare med funktionsnedsättning. Säkerställ att
arbetsgivare får tillräckligt stöd för att möjliggöra skäliga
anpassningar på arbetsplatsen, däribland tillgång till tolktjänst
och arbetshjälpmedel.
Säkerställ att skyddet mot diskriminering av personer med
funktionsnedsättning i arbetslivet efterlevs, bland annat genom
att vidta aktiva åtgärder mot diskriminering enligt
diskrimineringslagen och förstärka
funktionshinderperspektivet i det systematiska
arbetsmiljöarbetet.
Avskaffa begreppet ”nedsatt arbetsförmåga” för
arbetsmarknadspolitiska insatser till personer med
funktionsnedsättning och ersätt det med ett ickediskriminerande begrepp i enlighet med kommitténs
rekommendation.
Säkerställ att personer som deltar i daglig verksamhet och
andra sysselsättningsåtgärder omfattas av
arbetsmiljölagstiftning och möjlighet att ansluta sig fackligt.
Säkerställ att elever med funktionsnedsättning får ta del av
anpassad yrkesvägledning och praktik. Inför en nationell
etableringssamordnare för unga som varken arbetar eller
studerar.

Artikel 28
Tillfredsställande
levnadsstandard och
social trygghet
Höj garantinivån i socialförsäkringen till 80 % av de lägsta
avtalade lönerna och indexera garantinivån mot
löneutvecklingen.
Säkerställ att kommunalt försörjningsstöd inte blir en
permanent försörjningsgrund för personer med
funktionsnedsättning. Människor som inte har arbete på grund
av funktionsnedsättning eller ohälsa måste få sin huvudsakliga
försörjning via socialförsäkringen.
Inför ett kostnadstak för de samlade utgifterna en person inom
LSS kan ha, liknande förbehållsbeloppet inom Socialtjänstlagen.
Skärp kraven på att information om beslut och
ansökningssystem för stödinsatser är tillgängliga för personer
med funktionsnedsättning. Samma skyldighet som gäller för
hälso- och sjukvården enligt Patientlagen, att säkerställa att
mottagaren tagit emot och förstått informationen, bör gälla för
Försäkringskassan och kommunernas biståndshandläggning.

Artikel 29 Deltagande i det
politiska och offentliga livet
Säkerställ information till väljare med funktionsnedsättning
genom att erbjuda valinformation i tillgängliga format, villkora
partistödet med tillgänglighetskrav för valkampanjer och
information, säkra anpassningar och stöd vid vallokaler samt
ställa krav på public service och övriga medier att
tillgängliggöra sina kanaler och dess innehåll även för personer
med funktionsnedsättningar. Utveckla också de mekanismer
som inrättas för att underlätta stödet till väljare i nära samråd
med organisationer för personer med funktionsnedsättning, så
att behoven blir tillgodosedda.
Utse lämplig myndighet för tillsyn med sanktionsmöjligheter
och vite om den kommunala valnämnden inte använder
tillgängliga lokaler vid val, inte säkerställer stödet vid
vallokaler eller om röstmottagare vid vallokalerna inte är
utbildade för att hjälpa väljarna.
Säkerställ tillgängligheten och stödformer, som personliga
assistenter och tolkar, för de personer med
funktionsnedsättning som vill engagera sig politiskt eller väljs
till ett offentligt förtroendeuppdrag.
Förverkliga förslaget från 2014 års Demokratiutredning om att
genomföra en maktutredning med särskilt uppdrag att belysa
och lägga förslag, med fokus på delaktigheten för personer med
funktionsnedsättning.
Formulera nationellt mål för demokratisk delaktighet och
inflytande för personer med funktionsnedsättning.
Arbeta i aktiv dialog med funktionshinderrörelsen och
utveckla modeller för att angripa negativa effekter,
diskriminering och utestängning som orsakas av
maktordningar, bland annat utifrån funktionsnedsättning.

Artikel 30 Deltagande i kultur,
rekreation, fritids-verksamhet
och idrott
Säkerställ att det ställs krav på tillgänglighet som omfattar alla
funktionsnedsättningar för all offentligt finansierad kultur och
idrott, på statlig, regional och kommunal nivå. Säkerställ även
att det finns riktlinjer för tillgänglighet och att krav följs upp.
Gör en kartläggning av likvärdig tillgång till att delta i lek,
fritidsverksamhet, idrott och kultur för barn och unga. Ta fram
en åtgärdsplan för att utjämna regionala skillnader och
skillnader mellan pojkar och flickor, så att alla barns fysiska
hälsa och sociala delaktighet garanteras.
Säkerställ ökad tillgång till medier utan extra kostnad oavsett
plattform när det gäller press, radio och tv.
Gör kontinuerliga kartläggningar av hur tillgången till
fritidshjälpmedel, färdtjänst, kontaktpersoner, ledsagare och
personlig assistans påverkar människors möjlighet att delta i
kulturliv och i fysiska aktiviteter på lika villkor runt om i
landet. Om brister identifieras ska en handlingsplan tas fram
för att åtgärda dem.
Ge skolinspektionen i uppdrag att göra en kartläggning över
alla pojkars och flickors möjlighet att delta i skolans
idrottslektioner. Om det finns brister ska åtgärder vidtas, till
exempel i form av riktlinjer och handledning för lärare och
rektorer.

Artikel 31 Statistik
Utveckla skyndsamt rutiner för och inhämtning av uppdelad
statistik och indikatorer på området mänskliga rättigheter för
personer med funktionsnedsättning som utgår från såväl FNkonventionen som Agenda 2030.
Involvera funktionshinderrörelsen i framtagande av indikatorer
och insamling av data.
Säkerställ att heltäckande insamling av data och statistik sker
systematiskt, samordnat och likvärdigt för barn med
funktionsnedsättning.
Fördjupa uppföljning av indikatorer som visar på effekter av
åtgärder över hela landet för en likvärdig jämförelse.

Artikel 32 Internationellt samarbete
Säkerställ att såväl det nationella som det internationella
arbetet med Agenda 2030 prioriterar ett tydligt
funktionshinder- och rättighetsperspektiv som bygger på mål
och delmål som FN har beslutat om.
Utveckla och sprid universell utformning som process som
genomströmmar det internationella samarbetet för att
genomföra Agenda 2030 och konventionen.

Artikel 33 Nationellt genomförande
Förstärk effektiv styrning och samordning i regering och
riksdag med utgångspunkt i artikel 33.1. Skapa resurser och
politisk förankring i hela landet genom samordning av
Länsstyrelsens uppdrag.
Skapa en struktur för att övervaka konventionen som utgår
från framsteg som rör jämställdhetsintegrering och barnrätt
Utveckla och besluta om åtgärder för att förstärka kunskap och
ansvarstagande i hela regeringskansliet och i andra
beslutsfattande organ, för att genomföra konventionen.
Se över behovet av fler kontaktpunkter i regeringen och
samordnande kontakt på Länsstyrelse.
Besluta om att samordningsmekanism ska placeras på det
departement som ansvarar för andra konventioner om
mänskliga rättigheter.
Inrätta en nationell oberoende människorättsinstitution med
kompetens i styrelsen på förslag från funktionshinderrörelsen,
ett starkt oberoende mandat och tillräckliga resurser för
oberoende övervakning av konventionen.
Utveckla, besluta om och sprid ett regelverk i enlighet med
allmän kommentar 7 tillsammans med funktionshinderrörelsen,
för aktiv involvering i genomförande och övervakning av
konventionen.

