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HJÄLP I HEMMET I ASSISTANSLIKNANDE FORM, SOL 4 kap 1 § 

 
Ansökan 
Ansökan om hjälp i hemmet i assistansliknande form ska prövas efter ansökan av den enskilde 
eller dennes företrädare såsom god man eller person med skriftlig fullmakt. Anhöriga kan 
påkalla behov, men inte ansöka om insats. 
 
Insatsen Hjälp i hemmet  
Hjälp i hemmet kan ges till den som har behov av insatser i den ordinära bostaden och som inte 
bor i särskilt boende/bostad med särskild service enligt SoL eller LSS, eller har personlig 
assistans enligt LSS eller LASS. Insatsen ska motsvara den enskildes behov av punktinsatser av 
service, stöd och omvårdnad vid olika tidpunkter på dygnet.  
Avgift utgår i enlighet med kommunfullmäktiges taxa för hjälp i hemmet.  
(Se också riktlinje hjälp i hemmet) 
 
Insatsen Hjälp i hemmet i assistansliknande form 
Hjälp i hemmet i assistansliknande form är en insats som kan beviljas den som inte bor i 
särskilt boende/bostad med särskild service, eller har personlig assistans enligt LSS eller LASS 
och som behöver särskilt individuellt anpassat stöd.  

Skillnaderna mellan hjälp i hemmet i assistansliknande form enligt SoL och personlig assistans 
enligt LSS/LASS är bl a att 

- insatsen hjälp i hemmet i assistansliknande form saknar det uttalade kravet att 
omvårdnadsbehovet ska vara av grundläggande karaktär, s k nära hjälpbehov.  

- insatsen innebär inte att personal finns på plats under långa stunder, utan att det hjälpbehov 
den enskilde har kan tillgodoses mer flexibelt och varierande än ordinär hjälp i hemmet  

- insatsen ersätter inte särskilt boende/bostad med särskild service och kan som regel utgå 
högst 20 timmar per vecka, därefter ska andra insatser övervägas och prövas    

- hjälp i hemmet enligt SoL kan även beviljas när funktionshindret inte är varaktigt.  

- möjligheten att själv välja sitt personliga vårdbiträde enligt SoL är inte så uttalad som när 
insatsen ges enligt LSS (9 § p 2 LSS).  

- avgift enligt taxa för hjälp i hemmet tas ut då insatsen är beviljad enligt SoL. 

 
Insatsberättigad/bedömning   
Hjälp i hemmet i assistansliknande form kan beviljas den som är i behov av hjälp i hemmet 
men med annan utformning än traditionell hemtjänst, företrädesvis LSS personkrets 1 under 65 
år.  
Den ska främja personens möjlighet att självständigt bo i ordinär bostad med förhållandevis 
lågt insatsbehov, men där behoven är svårare att förutse och planera än i övrig verksamhet och 
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därför inte kan tillgodoses traditionellt. Insatsen omfattar således inte barn och ungdom som 
ännu inte flyttat hemifrån.  
 
Behovet kan vara 
- ”påpuffning” 
- svårt att förutse och tidsplanera 
- varierande från dag till dag och över tiden  
- pedagogiskt och strukturellt 

 
Behov av endast servicekaraktär och/eller fysisk omvårdnad ska beviljas som hjälp i hemmet 
om inte behovet är av mer pedagogisk karaktär och därigenom berättigar till verkställighet i 
assistanslik form.  
 
Beslut 
Beslut om hjälp i hemmet beviljas enligt 4 kap. 1 § SoL i överensstämmelse med den enskildes 
behov av och rätt till insatser.  
I beslut ska klart framgå att insatsen ska verkställas i assistansliknande form.  

För insatsen hjälp i hemmet i assistansliknande form utgår avgift. Se avgifter för äldre- och 
handikappomsorgen. 

 
Avgift 
Den enskildes avgift följer den av fullmäktige fastställda taxan för hjälp i hemmet:  
 
Nivå 1: Är inte aktuell då den omfattar insatser var 14: e dag av servicekaraktär 
Nivå 2: Behov av stöd och hjälp en gång i veckan. Till exempel med att planera och 

strukturera veckan och i samband med dessa besök kan man även få stöd och 
vägledning med inköp, städ, tvätt och liknande sysslor. 

Nivå 3: Behov av stöd och hjälp 2 – 3 gånger per vecka. Till exempel för att personen 
behöver få stöd för att ”komma igång” och har behov av mer täta besök.  

Nivå 4: Behov av stöd och hjälp 4-5 gånger per vecka (eller endast helger). Till exempel för 
att personen behöver få stöd för att ”komma igång” och har behov av mer täta besök 
samt ett större behov av mer praktisk hjälp än i nivå 3. 

Nivå 5: Behov av stöd och hjälp dagligen.  
 


