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Inledning 

Riksdagen fattade i november 2017 beslut om ett nytt nationellt mål för 

funktionshinderspolitiken och en ny inriktning för genomförandet av 

funktionshinderspolitiken. 

Målet för funktionshinderspolitiken är att, med FN:s konvention om rättigheter för personer 

med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full 

delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald 

som grund. Målet ska bidra till ökad jämställdhet och till att barnrättsperspektivet beaktas.  

För att nå det nationella målet inriktas genomförandet av funktionshinderspolitiken mot de 

fyra områdena: 

• Principen om universell utformning, 

• Befintliga brister i tillgängligheten, 

• Individuella stöd och lösningar för individens självständighet 

• Att förebygga och motverka diskriminering. 

 

Syfte 
 

Kommunens strategi för funktionsrätt syftar till att möta regeringens målsättningar på 

ett lokalt plan.  

 

Regeringens funktionshinderspolitik utgår från Sveriges internationella åtaganden om 

mänskliga rättigheter. Funktionshinderspolitiken är en del i arbetet för ett mer jämlikt 

samhälle, där människors olika bakgrund eller förutsättningar inte ska avgöra 

möjligheten till delaktighet i samhället och att personer med funktionsnedsättning, 

liksom andra i samhället, är rättighetsbärare. 

 

Inom FN:s Agenda 2030 finns mål och delmål som refererar till personer med 

funktionsnedsättning. 

 

Tidigare har begreppet personer med funktionsnedsättning använts för att beskriva individens 

funktionsförmåga. Begreppet funktionshinder beskriver numera i stället ett samspel mellan 

personer med funktionsnedsättning och hinder som är betingade av attityder och miljö, vilket 

motverkar det fulla och verkliga deltagandet i samhället för personer med 

funktionsnedsättning på jämlika villkor som andra. 

 

Avgränsning och metod 
 

Strategin bygger på nationella mål, FN:s konvention och arbetet ska ske med Filipstads 

kommuns mål, ambitioner och viljeinriktning inom olika områden som berör människor 

med funktionsnedsättningar och de som möter dessa i varierande sammanhang. 

Strategins syfte är fokusera på att undanröja hinder så att alla människor ska kunna bli 

delaktiga och jämlika i samhällslivet. Programmet ska inte ses som en ersättning av 

gällande lagstiftning eller av kommunens olika mål- och policydokument, utan 

komplettera dessa. Strategin kompletterar också arbetet inom kommunens 

Tillgänglighetsgrupp. 
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Utvecklingsarbetet att ta fram en ny strategi har skett via pensionärs- och handikapprådets 

kontaktpersonsgrupp samt kommunens förvaltningschefsgrupp. 

 

Utvärdering av handikappolitisk plan 2014 – 2018 

 

Analys av genomförandet för 2014 -2018 års beslutade program är genomfört: 

 

Mål 1 - förbättra bemötandet av människor med funktionshinder:  

Målet är delvis uppfyllt via årliga inbjudna föreläsare som berör olika teman, föreläsningarna 

har vänt sig explicit till skolan på förmiddagen och allmänhet, inklusive förtroendevalda och 

anställda på öppen föreläsning på kvällen. 

Mål 2 - handlingsplaner för tillgänglighet hos kommunala myndigheter ska tas fram: 

Målet är ej uppfyllt men kan sägas vara tillgodosett via den fungerande 

Tillgänglighetsgruppen. 

Mål 3 – tillgänglighetsarbete: 

Verkställs via kommunstyrelsens Tillgänglighetsgrupp. I denna grupp deltar 3 representanter 

från råden och protokollen delges råden (åtgärd 3.1). 

Mål 3 - yngre representation: 

Uppfyllt genom att en yngre representant numer deltar i Handikapprådet (åtgärd 3.2) 

 
Förslag ny plan 2019 – 2022 

 
Från Handikappolitiskt program till Strategi för funktionsrätt 

 
Efter omvärldsgranskning föreslås; 

 

Att   Handikappolitiska programmet byter namn till Strategi för funktionsrätt 

 

Att   Handikapprådet byter namn till Rådet för funktionshinderfrågor 

 

Att   begrepp som handikapp ersätts av funktionshinder och beskriver numera i stället   

ett samspel mellan personer med funktionsnedsättning och hinder som är betingade     

av attityder och miljö. 

 

Att   för att nå det nationella målet inriktas genomförandet av funktionshinderspolitiken   

mot de fyra områdena.  

 

Att   via Rådet för funktionshinderfrågor (RFF) engagera en årlig föreläsare i samband  

med Hälsoveckan, där rådet är representerat. Temat för den årliga föreläsaren beslutas 

av RFF.  

 

Att   bevilja en årlig budget för den årliga föreläsaren, med maximalt 50 tkr att utbetalas via     

Kommunstyrelsen. 

Att   via Rådet för funktionshinderfrågor (RFF) och Pensionärsrådet utse representanter till     

kommunens Tillgänglighetsgrupp, med uppdrag att representera målgruppen och vara 

rapportör till råden.           
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Strategin betonar och prioriterar FN:s konventioner genom: 

 

Artikel 9  Tillgänglighet fysisk miljö 

 

Artikel 19  Rätt att leva självständigt och att delta i samhället 

  

Artikel 21  Yttrandefrihet och åsiktsfrihet 

 

Artikel 27  Arbete och sysselsättning 

 

 

Genomförande 
 
Förvaltningarnas arbete skall särskilt beakta strategin för funktonsrätt i sitt dagliga 

arbete likväl som frågor inom barnrätt, arbetsmiljö, mångfald med mera alltid ska 

beaktas. Det här dokumentet är avsett att vara ett stöd i förvaltningarnas dagliga arbete 

men och i förändringsprocesser. Dokumentet ska också ses som ett tydliggörande av 

begreppet funktionsrätt 

Område 1 

Principen om universell utformning 

Nationell tolkning: 

Universell utformning innebär att samhället utformas med medvetenhet om den variation som 

återfinns i befolkningen och möjliggör att personer med funktionsnedsättning får möjlighet att 

verka i vardagen på samma villkor som människor utan funktionsnedsättning.   

I FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning artikel 2 anges en 

definition av begreppet universell utformning. Definitionen innebär ”sådan utformning av 

produkter, miljöer, program och tjänster att de ska kunna användas av alla i största möjliga 

utsträckning utan behov av anpassning eller specialutformning. Universellt utformade ska inte 

utesluta hjälpmedel för enskilda grupper av personer med funktionsnedsättning där så 

behövs”. 

Kommunalt arbete: 

Principen om universell utformning kan innebära att när samhället utformas och planeras så är 

det grundläggande att göra rätt från början genom att redan initialt säkerställa tillgänglighet så 

att det inte finns behov av att åtgärda i efterhand.  

Exempel på principen eller inriktningen kan enligt rapport från Myndigheten för delaktighet 

(MFD) vara: 

• Att säkerställa kompetensen hos personal  

• De digitala systemens tillgänglighet  
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• Att det finns tillräckligt breda dörrar. Det kan beröra allt från vallokaler och lekparker 

till en tågstation och omfatta allt från den byggda miljön till information och 

kommunikation.  

• Alla fysiska produkter t.ex. mobiltelefoner, biljettautomater, hus och fordon bör 

utformas så att fler kan använda dem.  

• I de system som binder samman olika tjänster och produkter måste det säkerställas att 

inte funktionshinder uppstår i överlappningarna mellan olika delar av systemen. 

Område 2 

Befintliga brister i tillgängligheten 

Nationell tolkning: 

Avsaknaden av ett funktionshinderperspektiv i utformningen av relevanta delar leder till 

brister i tillgängligheten. Sådana brister försvårar för personer med funktionsnedsättning att 

vara delaktiga på jämlika villkor som övriga befolkningen. Arbetet med att identifiera och 

åtgärda befintliga hinder för att öka tillgängligheten är enligt regeringens bedömning en 

prioriterad inriktning för genomförandet av funktionshinderspolitiken. Ett sådant arbete 

behöver bedrivas systematiskt och uthålligt och föregås av analys för att identifiera 

förekommande brister och hinder.  

FN:s konvention Artikel 9, gällande fysisk miljö, innehåller långtgående bestämmelser för att 

säkerställa att samhällets institutioner och tjänster, liksom enskildas anläggningar och service, 

blir tillgängliga för människor med funktionsnedsättning.  Artikel 21, gällande yttrandefrihet 

och åsiktsfrihet samt tillgång på information, belyser att vi ska vidta alla ändamålsenliga 

åtgärder för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning kan utöva yttrandefriheten 

och åsiktsfriheten, inklusive friheten att söka, ta emot och sprida uppgifter och idéer på 

samma villkor som andra och genom alla former av kommunikation som de själva väljer.  

 

Kommunalt arbete: 

 

Att via Tillgänglighetsgruppen och övriga förvaltningar arbeta med frågeställningar inom 

tillgänglighetsområdet.  

 

Exempelvis: 

• Förse personer med funktionsnedsättning med information som är avsedd för 

allmänheten i tillgängligt format och teknologi anpassad för olika funktionshinder.  

• Godta och underlätta användning i offentliga sammanhang av teckenspråk, 

punktskrift, förstorande och alternativ kommunikation och alla andra tillgängliga 

medel, former och format för kommunikation som personer med funktionsnedsättning 

själva valt. 

• Uppmana enskilda leverantörer av tjänster till allmänheten, däribland genom internet, 

att erbjuda information och service i tillgängliga och användbara format för personer 

med funktionsnedsättning.  

• Uppmuntra massmedierna, däribland leverantörer av information genom internet, att 

göra sina tjänster tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. 

• Erkänna och främja användning av teckenspråk.  
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Område 3 

Individuella stöd och lösningar för individens självständighet 

Nationell tolkning: 

Tillhandahållandet av individuella stöd och lösningar ska ses som en prioriterad inriktning för 

genomförandet av funktionshinderspolitiken. I många fall kan sådant stöd vara avgörande för 

individens möjlighet till delaktighet. Individuella stöd och lösningar bör dock ses som 

komplement i förhållande till den generella tillgängligheten i samhället. Som nämnts tidigare 

tar principen om universell utformning sikte på generella lösningar för att öka 

tillgängligheten. Detta är dock inte alltid tillräckligt och det finns därför behov av individuella 

stöd och lösningar som tillhandahålls av samhället. Dessa lösningar kan ses som 

kompensation av brister i samhällets utformning eller kompensation av funktionsförmåga och 

kan exempelvis vara hjälpmedel, ledsagning, färdtjänst, särskilt stöd i skolan och personlig 

assistans.  

FN:s konvention, artikel 19, rätt att leva självständigt och att delta i samhället, belyser lika rätt 

för alla personer med funktionsnedsättning att leva i samhället med lika valmöjligheter som 

andra personer och att samhället ska vidta effektiva och ändamålsenliga åtgärder för att 

underlätta att personer med funktionsnedsättning fullt åtnjuter denna rätt och deras fulla 

inkludering och deltagande i samhället. Artikel 27, arbete och sysselsättning, visar på rätten 

till arbete för personer med funktionsnedsättning, på samma villkor som för andra. Det 

innefattar rätten att kunna förtjäna sitt uppehälle genom fritt valt eller antaget arbete på 

arbetsmarknaden och i en arbetsmiljö som är öppen, som främjar integration och är tillgänglig 

för personer med funktionsnedsättning. 

      

Kommunalt arbete: 

 

Att via det kommunala uppdraget som arbetsgivare utbilda vår personal i kunskap kring 

ovanstående.                                                                                                                                   

 

Exempelvis:  

• Att personer med funktionsnedsättning har möjlighet att välja sin bosättningsort och  

var och med vem de vill leva, på samma villkor som andra och inte är tvungna att bo i 

särskilda boendeformer. 

• Att personer med funktionsnedsättning har tillgång till olika former av samhällsservice 

både i hemmet och inom särskilt boende och till annan service, bl.a. sådant personligt 

stöd som är nödvändigt för att stödja boende och deltagande i samhället och för att 

förhindra isolering och avskildhet från samhället. 

• Att samhällsservice och anläggningar avsedda för allmänheten är tillgängliga på 

samma villkor för personer med funktionsnedsättning och svarar mot deras behov.                                                                                                                                                                 

• Att förbjuda diskriminering med anledning av funktionsnedsättning med avseende på 

alla frågor som gäller alla former av yrkesverksamhet, innefattande rekryteringsvillkor 

och  

• Att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att få faktisk tillgång till 

arbets- och yrkesvägledning, arbetsförmedling, yrkesutbildning och vidareutbildning, 

som är allmänt tillgängliga.  
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Område 4 

Att förebygga och motverka diskriminering 

Nationell tolkning:  

Att förebygga och motverka diskriminering handlar inte bara om det direkta förbudet mot 

diskriminering utan även om ett förebyggande arbete. 

   
FN:s artikel 2 skriver om diskriminering på grund av funktionshinder, som betyder varje 

åtskillnad, undantag eller inskränkning på grund av funktionsnedsättning som har till syfte 

eller verkan att inskränka eller omintetgöra erkännande, åtnjutande eller utövande på samma 

villkor som andra av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter på det politiska, 

ekonomiska, sociala, kulturella och civila området eller på andra områden. Det omfattar alla 

former av diskriminering, inklusive underlåtenhet att göra skälig anpassning.  

 

Kommunalt arbete: 

 

Det finns möjlighet att använda sig av webbaserade utbildningar för att utbilda och förebygga 

inom området diskriminering. 
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Bilaga 
 
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 

 
Artikel 1  Syfte 

Denna konventions syfte är att främja, skydda och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av 

alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med 

funktionsnedsättning och att främja respekten för deras inneboende värde.  

Personer med funktionsnedsättning innefattar bl.a. personer med varaktiga fysiska, psykiska, 

intellektuella eller sensoriska funktionsnedsättningar, vilka i samspel med olika hinder kan 

motverka deras fulla och verkliga deltagande i samhället på lika villkor som andra. 

 
Artikel 2  Definitioner 

För de syften som avses i denna konvention gäller följande definitioner: 

 

”kommunikation” innefattar bland annat språk, textning, punktskrift, taktil kommunikation, 

stor stil, tillgängliga multimedier, såväl som textstöd, uppläst text, lättläst språk och mänskligt 

tal, alternativa och kompletterande former, medel och format för kommunikation, samt 

tillgänglig informations- och kommunikationsteknik (IT).  

”språk” innefattar bl.a. talade och tecknade språk och andra former av icke talade språk. 

”diskriminering på grund av funktionsnedsättning” betyder varje åtskillnad, undantag eller 

inskränkning på grund av funktionsnedsättning som har till syfte eller verkan att inskränka 

eller omintetgöra erkännande, åtnjutande eller utövande på lika villkor som andra av alla 

mänskliga rättigheter och grundläggande friheter på det politiska, ekonomiska, sociala, 

kulturella och civila området eller på andra områden. Det omfattar alla former av 

diskriminering, inklusive underlåtenhet att göra skälig anpassning. 

”skälig anpassning” betyder nödvändiga och ändamålsenliga ändringar och anpassningar, 

som inte innebär en oproportionerlig eller omotiverad börda när så behövs i ett enskilt fall för 

att säkerställa att personer med funktionsnedsättning på lika villkor som andra kan åtnjuta 

eller utöva alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. 

”universellt utformade” betyder sådan utformning av produkter, miljöer, program och 

tjänster att de ska kunna användas av alla i största möjliga utsträckning utan behov av 

anpassning eller specialutformning. ”Universellt utformade” ska inte utesluta hjälpmedel för 

enskilda grupper av personer med funktionsnedsättning där så behövs. 

 

Artikel 3  Allmänna principer 

 

Artikel 4  Allmänna åtaganden  

 

Artikel 5  Jämlikhet och icke-diskriminering 

 

Artikel 6  Kvinnor med funktionsnedsättning 

 

Artikel 7 Barn med funktionsnedsättning 

 

Artikel 8  Medvetandegörande om situationen för personer med funktionsnedsättning 

 
Artikel 9  Tillgänglighet Prioriterat område i kommunens strategi 
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1. För att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att leva oberoende och att 

fullt ut delta på alla livets områden, ska konventionsstaterna vidta ändamålsenliga åtgärder för 

att säkerställa att personer med funktionsnedsättning får tillgång på lika villkor som andra till 

den fysiska miljön, till transporter, till information och kommunikation, innefattande 

informations- och kommunikationsteknik (IT) och -system samt till andra anläggningar och 

tjänster som är tillgängliga för eller erbjuds allmänheten både i städerna och på landsbygden. 

Dessa åtgärder, som ska innefatta identifiering och undanröjande av hinder och barriärer mot 

tillgänglighet, ska bl. a. gälla 

 

a) byggnader, vägar, transportmedel och andra inom- och utomhusanläggningar, däribland 

skolor, bostäder, vårdinrättningar och arbetsplatser, samt  

 

b) information, kommunikation och annan service, däribland elektronisk service och service i 

nödsituationer. 

 

2. Konventionsstaterna ska även vidta ändamålsenliga åtgärder för att 

 

a) utveckla, utfärda och övervaka tillämpning av miniminormer och riktlinjer för 

tillgänglighet till anläggningar och service som är öppna för eller erbjuds allmänheten, 

 

b) säkerställa att enskilda enheter som erbjuder anläggningar och service dit allmänheten äger 

tillträde beaktar alla aspekter av tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, 

 

c) erbjuda intressenter utbildning i frågor som gäller tillgänglighet för personer med 

funktionsnedsättning, 

 

d) utrusta byggnader och andra anläggningar dit allmänheten äger tillträde med anvisningar i 

punktskrift och i lättläst och lättbegriplig form, 

 

e) erbjuda former av assistans och annan personlig service, däribland ledsagare, lektörer och 

yrkesverksamma teckenspråkstolkar, för att underlätta tillgänglighet till byggnader och andra 

anläggningar som är öppna för allmänheten, 

 

f) främja andra ändamålsenliga former av hjälp och stöd till personer med 

funktionsnedsättning för att säkerställa deras tillgång till information, 

 

g) främja tillgång för personer med funktionsnedsättning till ny informations- och 

kommunikationsteknik (IT) och nya system, däribland Internet, samt  

 

h) främja utformning, utveckling, tillverkning och distribution av tillgänglig informations- 

och kommunikationsteknologi och -system på ett tidigt stadium så att de blir tillgängliga till 

lägsta möjliga kostnad. 

 

Artikel 10   Rätten till liv 

 

Artikel 11   Risksituationer och humanitära nödlägen 

 

Artikel 12   Likhet inför lagen 

 

Artikel 13   Tillgång till rättssystemet 
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Artikel 14  Frihet och personlig säkerhet 

 

Artikel 15 Rätt att inte utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande 

behandling eller bestraffning. 

 
Artikel 16  Rätt att inte utsättas för utnyttjande, våld eller övergrepp 

 

Artikel 17  Skydd för den personliga integriteten 

 

Artikel 18  Rätt till fri rörlighet och till ett medborgarskap 

 

Artikel 19  Rätt att leva självständigt och att delta i samhället Prioriterat område i 

kommunens strategi. 

 

Konventionsstaterna erkänner lika rätt för alla personer med funktionsnedsättning att leva i 

samhället med lika valmöjligheter som andra personer och ska vidta effektiva och 

ändamålsenliga åtgärder för att underlätta att personer med funktionsnedsättning fullt åtnjuter 

denna rätt och deras fulla inkludering och deltagande i samhället, bland annat genom att 

säkerställa att 

 

a) personer med funktionsnedsättning har möjlighet att välja sin bosättningsort och var och 

med vem de vill leva på lika villkor som andra och inte är tvungna att bo i särskilda 

boendeformer,  

 

b) personer med funktionsnedsättning har tillgång till olika former av samhällsservice både i 

hemmet och inom särskilt boende och till annan service, bland annat sådant personligt stöd 

som är nödvändigt för att stödja boende och deltagande i samhället och för att förhindra 

isolering och avskildhet från samhället, samt 

 

c) samhällsservice och anläggningar avsedda för allmänheten är tillgängliga på lika villkor för 

personer med funktionsnedsättning och svarar mot deras behov. 

 

Artikel 20  Personlig rörlighet 

 
Artikel 21 Yttrandefrihet och åsiktsfrihet samt tillgång till information Prioriterat 

område i kommunens strategi. 

 
Konventionsstaterna ska vidta alla ändamålsenliga åtgärder för att säkerställa att personer 

med funktionsnedsättning kan utöva yttrandefriheten och åsiktsfriheten, inklusive friheten att 

söka, ta emot och sprida uppgifter och idéer på lika villkor som andra och genom alla former 

av kommunikation som de själva väljer enligt definitionen i artikel 2, däribland genom att 

 

a) utan dröjsmål och extra kostnader förse personer med funktionsnedsättning med 

information som är avsedd för allmänheten i tillgängligt format och teknologi anpassad för 

olika funktionsnedsättningar, 

 

b) godta och underlätta användning i offentliga sammanhang av teckenspråk, punktskrift, 

alternativ och kompletterande kommunikation och alla andra tillgängliga medel, former och 
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format för kommunikation som personer med funktionsnedsättning själva valt, 

 

c) uppmana enskilda leverantörer av tjänster till allmänheten, däribland genom internet, att 

erbjuda information och service i tillgängliga och användbara format för personer med 

funktionsnedsättning, 

 

d) uppmuntra massmedierna, däribland leverantörer av information genom internet, att göra 

sina tjänster tillgängliga för personer med funktionsnedsättning, samt 

 
e) erkänna och främja användning av teckenspråk.  

 

Artikel 22  Respekt för privatlivet 

 
Artikel 23  Respekt för hem och familj 

 
Artikel 24  Utbildning 

 

Artikel 25  Hälsa 

 

Artikel 26  Habilitering och rehabilitering 

 
Artikel 27  Arbete och sysselsättning Prioriterat område i kommunens strategi 

 

1. Konventionsstaterna erkänner rätten till arbete för personer med funktionsnedsättning på 

lika villkor som för andra. Det innefattar rätten att kunna förtjäna sitt uppehälle genom fritt 

valt eller antaget arbete på arbetsmarknaden och i en arbetsmiljö som är öppen, som främjar 

integration och är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Konventionsstaterna ska 

skydda och främja förverkligande av rätten till arbete, däribland för personer som förvärvar 

funktionsnedsättning under anställning, genom att vidta ändamålsenliga åtgärder, däribland 

lagstiftning, för att bland annat göra följande: 

 

a) förbjuda diskriminering på grund av funktionsnedsättning med avseende på alla frågor som 

gäller alla former av yrkesverksamhet, innefattande rekryteringsvillkor, anställning och 

sysselsättning, bibehållande av anställning, befordran samt säkra och hälsosamma 

arbetsförhållanden, 

 

b) skydda rätten för personer med funktionsnedsättning på lika villkor som andra till rättvisa 

och gynnsamma arbetsvillkor, innefattande lika möjligheter och lika ersättning för arbete av 

lika värde och till trygga och sunda arbetsförhållanden, innefattande skydd mot trakasserier, 

och lösning av klagomål, 

 

c) säkerställa att personer med funktionsnedsättning kan utöva sina arbetsrättsliga och 

fackliga rättigheter på lika villkor som andra, 

 

d) göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att få faktisk tillgång till arbets- och 

yrkesvägledning, arbetsförmedling, yrkesutbildning och vidareutbildning, som är allmänt 

tillgängliga,  
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e) främja möjligheter till anställning och befordran för personer med funktionsnedsättning på 

arbetsmarknaden och hjälp med att finna, erhålla, bibehålla och återgå till en anställning, 

  
f) främja möjligheterna till egenföretagande, företagande, utveckling av kooperativ samt till 

att starta eget företag, 

 

g) främja möjligheten att anställa personer med funktionsnedsättning i den offentliga sektorn, 

 

h) främja anställning av personer med funktionsnedsättning inom den privata sektorn genom 

ändamålsenliga riktlinjer och åtgärder, vilka kan omfatta program för positiv särbehandling, 

stimulansåtgärder och andra åtgärder, 

 
i) säkerställa att skälig anpassning på arbetsplatsen erbjuds personer med 

funktionsnedsättning, 

 

j) främja att personer med funktionsnedsättning tillägnar sig arbetserfarenhet på den öppna 

arbetsmarknaden, samt 

 

k) främja program avseende yrkesinriktad och yrkesmässig rehabilitering, bibehållande i 

arbete och återinträde i arbete för personer med funktionsnedsättning. 

 

2. Konventionsstaterna ska säkerställa att personer med funktionsnedsättning inte hålls i 

slaveri eller träldom och att de på lika villkor som andra är skyddade från att utföra 

tvångsarbete eller annat påtvingat arbete. 

 

Artikel 28  Tillfredsställande levnadsstandard och social trygghet 

 
Artikel 29 Deltagande i det politiska och offentliga livet 

 
Artikel 30  Deltagande i kulturliv, rekreation, fritidsverksamhet och idrott 

 
Artikel 31  Insamling av statistik och information 
 
Artikel 32  Internationellt samarbete 

 
Artikel 33  Nationellt genomförande och övervakning 

 
Artikel 34  Kommittén för rättigheter för personer med funktionsnedsättning 

 
Artikel 35  Konventionsstaternas rapporter 

 
Artikel 36  Granskning av rapporter 

 

Artikel 37  Samarbete mellan konventionsstaterna och kommittén 

 
Artikel 38  Kommitténs förhållande till andra organ 
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Artikel 39  Kommitténs rapport 

 

Artikel 40  Konventionsstatskonferensen 

 
Artikel 41  Depositarie 

 

Artikel 42  Undertecknande 

 
Artikel 43  Samtycke till att vara bunden 

 

Artikel 44  Organisationer för regional integration 

 

 

 


