
  

Brukarrådet i Östra Nyland möte 14 december 2020 
klockan  9.00-10.15  via Teams. 

 

 

 

 

 
 

 

Närvarande: Line Sirén (ordförande), Jan-Erik Bäckman, Siv 
Gustafsson, Wilfred Lill-Smeds, Benita Starck, Michaela Kokkola 
(sekreterare)  

 

§1. Ordförande öppnar mötet.  

 

 

§2. Ärendelistan gås igenom.  

Brukarrådet tycker att ärendelistan ser bra ut. 

 



  
 

§3. Förra mötets protokoll. 

Sekreteraren gick igenom förra mötets protokoll. 

 

 

 

§4. Diskussion om hur alla har det för tillfället och hur Covid-19 
har ställt till det med olika saker 

Det har nog varit en tung tid, nu känns det lite bättre. De flesta saknar 
sitt vanliga arbete. Nu tycker en del att de har för lite att göra. Det är 
tungt att bära munskydd och det värsta är då man inte får umgås med 
andra. Annars har det varit lugnt och bra. 

 

 

 

§5. Boende utvecklare Lotta Mutanens frågor till Brukarrådet 

A. Hur ser ditt drömboende ut? 
Två vill ha större rum eller lägenhet. Utsikten är inte 
heller så bra mera på Näse då det kommit andra hus i 
vägen. En av brukarrådets medlemmar bor nu i sitt 
drömboende på Björnstigen . 
 



  
B. Med vem vill du bo? 

Med bästa kompisar! Ensam eller med en pojkvän. Med brorsan. 
Vill ibland ha sällskap men bra då man får bestämma själv när 
man vill ha det. 
 
 
 
 

C. Var skall boendet finnas? 
Bra att det är i centrum. Björnstigen är på ett 
bra ställe. Där det finns vacker natur. Alla är nöjda med var 
boendena nu finns. 
 

D. Hurudant stöd är viktigt för att du skall trivas i ditt hem? Vad 
önskar du att personalen hjälper dig med? 
Lite stöd emellanåt. Hjälp då det behöv och jag ber om det. En 
del tycker att det är roligt då de får göra lite mera själva nu. Alla 
är nöjda. 
 
 
 
 

E. Vad är bra med din nuvarande boendeform? Vad skulle kunna 
vara bättre? 
Bra att det finns gruppboenden för de som behöver. Skönt att få 
vara ensam på sin lägenhet. Bra med egen lägenhet för då får 
man komma och gå hur man själv vill. 
 



  
F. Hur känns tanken att delvis använda videosamtal i kontakten till 

personalen istället för fysiska besök? 
Tre stycken svarar genast nej på frågan och två stycken kan nog 
tänka sig videosamtal.  
 
 
 
 

G. Känns det som om dina åsikter tas i beaktande gällande hur du 
önskar bo? 
Tre stycken svarar genast ja. Två stycken menar att det inte finns 
andra val men mycket sämre kunde det vara. 
 
 

§6. Hälsningar från Brukarrådens sekreterares möte 

Brukarrådens storträff blir framskjuten igen en gång. Sekreteraren 
kommer med ett datum så fort det har betstämts. 

Brukarstrategin skall uppdateras under våren. Skall det nu heta 
brukare eller vad skall det heta? 

Brukarråden kunde ha en egen årsklocka. På den kan vi se när mötena 
skall hållas och vilka sorts ärenden som vi skall ta 
upp på dem. 

 

 

  



  
§7. Hur känns det att ha möte via iPad eller dator? Diskussion. 

Det känns nog helt okej fast det nog är bättre att träffa 
varandra på riktigt! Men hellre ha möten på det här 
viset än att inte ha dem alls. 

 

 

§8.  Övriga ärenden.  

Om man saknar sina vänner så kan man be om hjälp av personalen 
som kan koppla upp Skype eller Teams via en dator eller iPad. Via 
skärmen kan man sedan se och prata med sina vänner.  

 

 

 

 

 

Sedan pratade vi om hur alla skulle fira julen och om hur Lucia 
firandet ser annorlunda ut i år. 

 

 

 

 



  
 

§ 9. Nästa möte. 

Nästa möte blir även via Teams (dator skärm eller iPad). Mickan 
kontaktar alla och ger förslag på nytt datum för möte i nästa år. 
Troligen i februari. 

 

 

 

 

 

§10. Ordförande avslutar mötet.  

Ordförande avslutade mötet klockan 10.15.  

 

 

 

 

 

 

Line Sirén  Michaela Kokkola 

ordförande  sekreterare 



  
 

Distribution: Nämnden för Nyland, regionala chefen i Östra Nyland, 
Nina Taxell-Ahlbäck, Susanne Karlsson, Malin Johansson, 
enhetscheferna och ställföreträdarna i Östra Nyland, expertteamet i 
Borgå, Brukarrådssekreterarna i Nyland, utvecklaren av 
boendeverksamheten samt utvecklaren av dag- och 
arbetsverksamheten 


