Vad är skillnaden
mellan SoL och
LSS?

Vad är Socialtjänstlagen?

Skillnaden mellan SoL och LSS?

Socialtjänstlagen är en lag som finns till för att
skydda alla medborgarna i landet när vi behöver
det. Lagen ska fungera som ett skyddsnät och
hjälpa alla människor som är i behov av hjälp.

Målet med SoL är att ge hjälp så att du når en
skälig levnadsnivå vilket betyder att du lever ett
okej liv.

Kommunen ansvarar för socialtjänsten men det är
lagen som ligger till grund för hur socialtjänsten
ska arbeta. Socialtjänsten ansvarar för barn och
ungdomar, människor med missbruksproblem,
äldre människor, människor med funktionshinder,
människor som vårdar en anhörig och brottsoffer.
Lagen betonar människans integritet och rätten
att bestämma över sig själv. Den betonar även
människans egna ansvar och frivillighet. Hjälpen
ska utformas tillsammans med personen som är i
behov av hjälp.

LSS har istället som mål att ge hjälp så att du når
goda levnadsvillkor vilket betyder att du lever ett
bra liv.
LSS är en lag som ger rätt till en bra vardag.
Kommunen kan till exempel inte säga nej till en
rättighet för att pengar eller möjlighet saknas. SoL
ger inte samma rätt utan kan istället föreslå
annan hjälp än vad som önskas. En person som
exempelvis ansöker om en bostad med viss hjälp
är inte garanterad detta. Kommunen kan istället
ge ett alternativt boende med den hjälp som krävs
för skälig levnadsnivå.

 Familjehem eller bostad med särskild service
för barn och ungdomar som behöver bo någon
annanstans än hos sina föräldrar
 Bostad med särskild service för vuxna eller
annan anpassad bostad
 Daglig verksamhet för vuxna, som har en
utvecklingsstörning, autism eller som har fått
en hjärnskada i vuxen ålder

Om jag inte får den hjälp jag vill ha
Om du får ett nej när du söker stöd från LSS kan
det bero på att du redan får den hjälp på annat
sätt. Om du inte får den hjälp du önskar kan du
överklaga. Det kan du också göra om du inte är
nöjd med den hjälp du får eller om du vill ha
bättre hjälp.

Läs mer på www.riksdagen.se

Mål
Socialtjänstlagen har tre mål. Lagen ska ge
människor ekonomisk och social trygghet,
möjlighet till att delta i samhällslivet och att alla
ska ha lika rätt till en bra vardag så som boende,
arbete och fritid.

Vem ingår i lagen?
Socialtjänstlagen finns till för att skydda alla
människor när vi behöver det.

Vad kan du få hjälp med?
All hjälp du kan få från socialtjänstlagen kallas för
bistånd. Hjälpen kan vara pengar, vård, hemtjänst
och behandling av olika slag.

Läs mer på www.riksdagen.se

Vad är LSS?

Vem ingår i lagen?

Lagen om särskilt stöd och service (LSS) är en
lag som ger rätt till en bra vardag så som boende,
arbete och fritid. Den ser till att du får den hjälp
som behövs och har möjlighet att leva som andra.

Tre grupper omfattas av LSS, de är:
 Personer med utvecklingsstörning, autism eller
autismliknande tillstånd.
 Personer som i vuxen ålder har fått en
hjärnskada efter en olycka eller en sjukdom.
 Personer som har andra varaktiga
funktionshinder, som är stora och ger många
svårigheter i vardagen.

Har du sedan tidigare hjälp från andra lagar, som
Socialtjänstlagen, kan du utöver det söka hjälp
från LSS. Du kan inte söka hjälp som du redan
har och du måste ha ett behov av hjälpen. Tillhör
du någon av grupperna som LSS är till för är det
oftast en fördel att söka hjälp därifrån först, men
ingen kan tvingas att ta emot hjälp från LSS.

Mål
Målet med lagen är att de som får hjälp genom
LSS ska leva ett så självständigt liv som möjligt
och vara med i det som händer i samhället. Du
ska själv kunna bestämma över den hjälp du får,
det kan handla om att själv välja en person som
personlig assistent eller kontaktperson. Det är du
som ska begära hjälpen, antingen själv eller
genom någon anhörig, god man eller annan
person.

Vad kan du få hjälp med?
I LSS finns 10 rättigheter och insatser som du kan
söka.
 Rådgivning och annat personligt stöd
 Personlig assistent eller pengar för att betala
en assistent
 Ledsagarservice
 Kontaktperson
 Avlösarservice i hemmet
 Korttidsvistelse utanför hemmet
 Korttidstillsyn utanför hemmet för
skolungdomar över 12 år

