
  

Brukarrådet i Östra Nyland möte 9 juni 2021 
klockan  9.00-9.45  via Teams. 

 

 

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

 

§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  

Alla mår nog bra, fast bättre kunde det vara säger 
någon. De flesta medlemmarna har fått sin andra dos av 
corona vaccinet. De som inte ännu har fått det kommer 
att få det inom kort. Skönt när det är sommar och varmt 
och ljust. 

  

 

§5. Kvalitetsmätningen ur brukarperspektiv  

Vi diskuterar om kvalitetsmätningen. Det är bra att 
Kårkulla ställer frågor om hur man har det och vad man 
tycker. Några medlemmar har fått hjälp av personalen med att svara 
på frågorna. En brukarrådsmedlem tycker att 
kvalitetsmätningen och frågorna är löjliga.  

 
 

 



  
 

§6. Storträffen i Tammerfors 

Storträffen är planerad till den 25 november i 
Tammerfors. Vi åker taxi till tågstationen och där i från 
med tåg till Tammerfors. Det blir en mycket tidig start 
på morgonen och vi är hemma först på kvällen. 
Sekreteraren undrar om brukarrådsmedlemmarna har 
några önskemål eller förslag på program. 
Brukarrådsmedlemmarna kommer inte just nu på något 
förslag. 

Program som är planerade till storträffen är bland annat 
god mat, trevligt sällskap, musik och en liten föreläsning.  

 

 

§7. Andra alternativ om storträffen inte kan hållas? 

Om storträffen inte av någon orsak kan hållas så borde vi 
fundera på något annat vi istället kunde göra. 
Brukarrådsmedlemmarna skulle gärna vilja träffa den 
Nyländska Brukarråden någonstans till exempel i Ekenäs. 
Men det Västnyländska Brukarrådet kanske inte vill träffas i sin egen 
stad? Men någonslags träff önskar sig alla. En mindre träff är helt 
okej. 

 

 



  
 

 

§8.  Övriga protokoll 

Sekreteraren delar skärmen så att alla kan se 
protokollen i sin egen dator eller iPad. Sekreteraren 
läser upp de protokoll som medlemmarna önskar. Vi 
går igenom andra brukarråds protokoll.  

 

 

 

 

 

§9. Övriga ärenden. 

Vi pratar om hur varmt det är. Det är 
egentligen riktigt hett där ute nu. På några enheter har man fått 
luftvärmepumpar som kyler inneluften. Det är skönt att vara i de 
utrymmena som har en sådan pump då det är hett ute. Man måste 
också komma ihåg att dricka mycket då det är varmt väder.  

 

 

 



  
 

   

 

 

§ 10. Nästa möte. 

Nästa möte har vi tillsammans med Anhörigrådet den 25 augusti. Vi 
börjar vårt eget möte klockan 15 och så kommer Anhörigrådet med till 
klockan 16. Vi håller mötena på Björnstigens boende. Sekreteraren 
skickar närmare information om transporter åt den som behöver.  

 

 

§10. Ordförande avslutar mötet.  

Ordförande avslutade mötet klockan 9.45  

 

 

 

Line Sirén  Michaela Kokkola 

ordförande  sekreterare 

 



  
Distribution: Nämnden för Nyland, regionala chefen i Östra Nyland, 
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