
  

Brukarrådet i Östra Nyland möte 10 mars 2021 
klockan  9.00-10.15  via Teams. 

 

 

 
 

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

Frånvarande: Jan-Erik Bäckman 

 

§1. Ordförande öppnar mötet.  

 

 

§2. Ärendelistan gås igenom.  

Brukarrådet tycker att ärendelistan ser bra ut. 



  
 

 

§3. Förra mötets protokoll. 

Sekreteraren går igenom förra mötets protokoll. 

 

 

 

§4. Diskussion om hur alla har det för tillfället  

Nu känns det redan lite bättre. Man har börjat vänja sig vid situationen 
under Covid-19 pandemin. De flesta saknar sitt vanliga 
jobb och sina arbetskamrater. Men man kan ju alltid ringa 
till sina vänner och prata med dem. Det har varit en tung 
vinter men nu när det börjar ljusna ute så känns det bättre 
– man blir piggare. Hoppas att vi senast i höst kan ha 
vanliga möten. ALLA väntar på att få sitt corona vaccin.  

 

 

§5. Förslag till alternativ till begreppet brukare.  

Vi diskuterar de förslag som utvecklarna har gett. 
Brukarrådet tycker att de flesta förslag låter bra. Det låter 
bra att kallas servicetagare inom Kårkulla och hyresgäst när man bor 
på gruppboende eller i lägenhetsboende. Men att bli kallad deltagare 



  
då man deltar i arbetsverksamhet eller dagverksamhet tycker 
brukarrådet att låter lite konstigt. Kan man inte även då kallas till 
servicetagare eller arbetstagare undrar brukarrådet? 

 
 

 

§6. Vad kunde Brukarrådet heta i framtiden? 
Servicetagardådet?  

Det är nog lite svårt att komma på vad brukarrådet kunde heta. Men vi 
kommer på två förslag och det ena är Rådet för servicetagare och det 
andra är Rådgivande kommissionen så som brukarrådet redan har 
kallats tidigare.  

 

 

 

§7. Diskussion om Kårkullas målsättningar 2021 och 
Brukarstrategin 

Det är mycket text och mycket svåra ord! Allt är mycket viktigt och 
låter bra men kunde man få texten mera lättläst? Den här texten är för 
lång och för svår att läsa och förstå.  

 

 



  
 

 

 

§8.  Nya hemsidan och nya brukarwebben 

Kårkulla har fått nya hemsidor och ny brukarwebb. Sekreteraren delar 
sin skärm och visar de nya sidorna. Alla får i tur och ordning säga vad 
man villa se på hemsidorna. Alla tycker att de ser fina ut. Man kan 
begära hjälp av personalen och sedan själv gå in på hemsidorna via sin 
egen dator eller enheternas iPads. Det är bra att det finns material som 
är på lättläst svenska.  

 

 

 

 

§9. Övriga ärenden. 

Nuvarande brukarråd får vara ända tills året 2021 är slut. Nyval borde 
egentligen ske nu i sommar men den här gången blir det nyval först i 
höst. Det tycker brukarrådet att låter bra då det har varit ett så 
annorlunda år då det har varit pandemi. Vi hoppas alla på att kunna 
hålla storträffen i Tammerfors i höst.  

 

 



  
 

 

   

§ 10. Nästa möte. 

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

 

 

 

 

§10. Ordförande avslutar mötet.  

Ordförande avslutade mötet klockan 10.15.  

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

Line Sirén  Michaela Kokkola 

ordförande  sekreterare 
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