Hjälp oss förbättra tillgängligheten
Du kan hjälpa rådet om du upplever någon brist
i tillgängligheten i Tyresö.
Exempel:
 Otillgängliga offentliga lokaler och utemiljöer
 Bristande kunskap om osynliga funktionsnedsättningar
 Otillräckligt stöd i skolan och på arbetet
 Tillgång och tillgänglighet till kultur- och fritidsaktiviteter

Ansökan om bidrag

Kontakt och mer information
Kommunens Servicecenter, tel 08-578 291 00
servicecenter@tyreso.se		
www.tyreso.se/kfr

Kommunala funktionshindersrådet
Tyresö kommun
135 81 TYRESÖ
Besöksadress: Kommunhuset,
Marknadsgränd 2 i Tyresö centrum

Producerad av kommunikationsenheten september 2017

Föreningar och verksamheter som riktar sig till personer med
funktionsnedsättning boende i Tyresö kan ansöka om bidrag
från Kommunala funktionshindersrådet.
15 april är sista ansökningsdatum för hösten,
15 oktober är sista ansökningsdag för våren.

Kommunala
funktionshindersrådet
För ett tillgängligare Tyresö

Funktionshindersrådet i Tyresö

Rådets sammansättning
Till funktionshindersrådet väljs representanter från olika
föreningar samt en politiker från majoriteten (ordförande)
och en från oppositionen.



Rådet har fem arbetsgrupper:
 Tillgänglig information och kommunikation
 Tillgänglighet i den fysiska miljön
 Omsorg och social service
 Kultur och fritid
 Utbildning och arbete

Syfte och uppgifter

Funktionshinderföreningar som är representerade i rådet:

Det finns många typer av funktionsnedsättningar – fysiska, psykiska
och intellektuella. Ett funktionshinder är den begränsning som en
person kan uppleva i relation till omvärlden. Funktionshindersrådet
i Tyresö arbetar med att minimera dessa begränsningar.

Funktionshindersrådets uppgift är att bevaka och påverka att
Tyresö blir tillgängligt för alla Tyresöbor oavsett funktions
nedsättning. Rådet utbyter information mellan organisationer,
kommunens styrelser, förvaltningar och nämnder.
Rådet är remissinstans till kommunens nämnder och det betyder
att det har rätt att yttra sig i olika frågor.
Några exempel :
 Byggande av nya bostäder (detaljplaner)
 Nya äldreboenden och gruppboenden för personer med
funktionsnedsättning
 Planering av skolor och förskolor
 Planering av idrotts- och kulturanläggningar

Afasiföreningen i Haninge-Tyresö
Astma- och allergiföreningen Stockholm Sydost
Attention Haninge–Tyresö
Autism- och Aspergerföreningen i Stockholms län
Elöverkänsligas riksförbund
Förbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB)
Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder (DHR)
Haninge-Tyresö reumatikerförening
Hjärnkraft Stockholms län
Hörselskadades förening i Haninge-Tyresö
Personskadeförbundet RTP
Reumatikerförbundet
Stockholms dövas förening
Strokeföreningen i Stockholms län
Synskadades riksförbund
Tandvårdsskadeförbundet i Storstockholm
Tyresö demensförening

Rådet sammanträder regelbundet. Det finns också ett arbets
utskott som kan behandla brådskande ärenden.
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