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Avgifter 
Inom Välfärdsförvaltningen 

Gäller från och med 2023-01-01 

  



 

 

Område Äldreomsorg och Funktionshinder 

Måltid Avgift 

Måltidsabonnemang i särskilda boendeformer 3 424 kronor/månad 

Måltidsavgift vid korttidsboende 114 kronor/dag 

Måltider vid kortidsvistelse enligt LSS 0-17 år  83 kronor/dag 

Måltider i dagverksamhet 45 kronor/dag 

Abonnemang av måltidslådor: 
- en portion per dag 
- en portion varannan dag 
- lunch och middag 

 
1 586 kronor/månad 
793 kronor/månad 
2 680 kronor/månad 

Hemtjänst 
Högst 2 359 
kronor/månad 

Omsorg i hemmet 350 kronor/timme 

Dagverksamhet 79 kronor/dygn 

Boende    

Omsorgsavgift i vård- och omsorgsboende och  
Omsorg i bostad med särskild service enligt SoL 

Högst 2 359 
kronor/månad 

Korttidsboende, avlastning och växelvård enligt SoL 72 kronor/dygn 

Hälso- och sjukvård  

Besöksavgift vid enstaka planerade eller oplanerade 
hembesök 

300 kronor/besök 
Max 465 kronor/månad 

Månadsavgift vid insatser över tid  465 kronor/månad 

Hyra - Bruksvärdeshyra 
varierar utifrån 
storlek och standard 

Trygghetslarm - Avgift för trygghetslarm per hushåll 200 kronor/månad 

Servicetjänster  

- Städ 1 gång på 4 veckor 
- Städ 1 gång på 3 veckor 
- Inköp 1 gång per vecka 
- Inköp 1 var annan vecka 

 
468 kronor/månad 
625 kronor/månad 
1 379 kronor/månad 
690 kronor/månad 

 



 

 

Avgiftsberäkning som baseras på högsta omsorgsavgift (maxtaxa = 2 359 kr/månad) 

Avgiften är individuell och är beroende på: 

 den enskildes ekonomiska situation 

 om man är ensamstående eller sammanboende  

 om man bor hemma i ordinärt boende eller i vård- och omsorgsboende 

Avgiftsutrymme 

 Förbehållsbeloppet är det lägsta belopp en person ska ha kvar av sina inkomster 
per månad efter att ha betalt avgifter till kommunen.  

 Nettoinkomsten är den sammanlagda inkomsten efter skatt och ev. bostadstillägg 

Avgiftsutrymme är differensen mellan förbehållsbelopp och nettoinkomst. Det är 
avgiftsutrymmet som avgör vilken avgift du kan betala för de insatser som du är beviljad. 
 

Avgifter som inte omfattas av maxtaxan 

 Servicetjänster 

 Måltider 

 Hyra  

 

Reducering av avgift 

 Vid vård- och omsorgsboende reduceras omsorgsavgiften från och med 3:e dagen 
vid hel bortavaro. 

 Vid vård- och omsorgsboende reduceras måltidsabonnemang från och med första 
dagen med hel bortavaro. 

 Vid abonnemang av måltidslådor reduceras avgiften vid bortavaro från och med 
3:e frånvarodagen. Vid planerad frånvaro med avbokning av matlådor 7 dagar 
innan frånvaro, sker reducering från och med 1:a frånvarodagen. 

 Vid servicetjänster reduceras avgiften om tjänsten är avbokad sju dagar i förväg. 
Vid akut bortavaro, t.ex. vid sjukhusvistelse sker reducering från första 
frånvarodagen. 

Avgifter inom Individ och familjeomsorg 

Egenavgift internatboende 
1 750 kronor/månad under 
sammanlagt nio månader per år 
(september-maj) 

Avgift för brukare i bostad med särskild 
service som drivs av privata företag 

- Omsorgsavgift  
- Måltidsabonnemang 
- Hyra 

 
 
Högst 2 359 kronor/månad 
3 424 kronor/månad 
5 174 kronor/månad 

 

 



 

 

Betalning 

Senaste dag att betala räkningen är den sista vardagen i varje månad. Målsättningen är att 
den enskilde ska få sin faktura senast 10 dagar innan sista betalningsdag. 
Du kan läsa mer om kommunens riktlinjer för avgifter på Kramfors kommuns hemsida, 
www.kramfors.se. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Kramfors kommun Välfärdsförvaltningen 
Besöksadress: Torggatan 2 

Telefon: 0612-800 00  

E-post: kommun@kramfors.se  
www.kramfors.se 

 
 
 
 
 


