
BUUUU-hjulet
En kompass för personcentrering och meningsfullt  

brukarinflytande



BUUUU-hjulet

Behov

Uppdrag

UtbudUtförande

Utfall



BUUUU-hjulet

Vi identifierar ett behov, t.ex.

• ”Hälften av våra invånare med psykiska 
funktionsnedsättningar har inget att göra om 
dagarna”



BUUUU-hjulet

Vi tolkar vårt uppdrag, t.ex.

Socialtjänstlagen: Socialtjänsten skall under 
hänsynstagande till människans ansvar för sin 
och andras sociala situation inriktas på att frigöra 
och utveckla enskildas och gruppers egna 
resurser.



BUUUU-hjulet

Vi prioriterar insatser… 

…som vi bedömer stämmer med vårt uppdrag och 
som vi tror ska tillfredsställa de behov vi iakttagit.

• Vi utökar antalet platser på kommunens 
sysselsättningsverksamhet

Vi riggar våra verksamheter…

…så att insatserna ska kunna utföras med rätt 
kompetens och med god kvalitet.



BUUUU-hjulet

Vi förvissar oss om att vi utför 
insatserna så som det är tänkt

• Vi har koll på bemanningen och på 
personalens kompetens. 

• Vi undersöker brukarnas nöjdhet med enkäter.



BUUUU-hjulet

Vi följer upp vad insatserna leder till

• Vi analyserar statistik om antalet 
biståndsbeslut, uppföljning av 
utvecklingsplaner, avbrutna insatser m.m.



BUUUU-hjulet

Vi kan utvärdera nu-läget i 
förhållande till hur vi först 
bedömde behovet

• Hur stor andel av de med psykisk 
funktionsnedsättning har sysselsättning 
idag?



Vi identifierar ett behov, t.ex.

• ”Hälften av våra invånare med psykiska 
funktionsnedsättningar har inget att göra på 
dagarna”

Hur beskriver de med psykiska 
funktionsnedsättningar själva sin situation och 
sina behov?

BUUUU-hjulet med 
brukarmedverkan



BUUUU-hjulet med 
brukarmedverkan
Vi tolkar vårt uppdrag

• Vad händer om vi tolkar vårt uppdrag 
tillsammans med målgrupperna själva? 

• Vad i det tycker de är viktigast att ta fasta på?

• Vilka resurser vill de frigöra och utveckla?

Socialtjänstlagen: Socialtjänsten skall under 
hänsynstagande till människans ansvar för sin 
och andras sociala situation inriktas på att frigöra 
och utveckla enskildas och gruppers egna 
resurser. 



Vi prioriterar insatser… 

…som vi bedömer stämmer med vårt uppdrag och som vi 
tror ska tillfredsställa de behov vi iakttagit.

• Vi utökar antalet platser på kommunens 
sysselsättningsverksamhet

Hur tycker brukarna att vi bäst stödjer dem för att de 
ska nå sina mål?

Vi riggar våra verksamheter…

…så att insatserna ska kunna utföras med rätt kompetens 
och med god kvalitet.

Vilka kvaliteter och kompetenser värdesätter brukarna 
själva?

BUUUU-hjulet med 
brukarmedverkan



Vi förvissar oss om att vi utför 
insatserna så som det är tänkt

• Vi har koll på bemanningen och på 
personalens kompetens. 

• Vi undersöker brukarnas nöjdhet med enkäter.

Men skapar vi de kvaliteter som brukarna och de 
vårdsökande värdesätter?

Vad tycker brukarna att vi kan bli bättre på?

BUUUU-hjulet med 
brukarmedverkan



Vi följer upp vad insatserna leder till

• Vi analyserar statistik om antalet 
biståndsbeslut, uppföljning av 
utvecklingsplaner, avbrutna insatser m.m.

Hur tycker brukarna att vår insats påverkar deras 
livssituation?

Har de frigjort och utvecklat de resurser som de 
ringade in tidigare? 

BUUUU-hjulet med 
brukarmedverkan



Vi kan utvärdera nu-läget i 
förhållande till hur vi först bedömde 
behovet

• Hur stor andel av de med psykisk 
funktionsnedsättning har sysselsättning idag?

Hur beskriver de med psykiska 
funktionsnedsättningar själva sin situation och 
sina behov?

BUUUU-hjulet med 
brukarmedverkan



BUUUU-hjulet

Behov

Uppdrag

UtbudUtförande

Utfall

Hur kan vi lyssna
Efter mer?


