Takstkatalog fra d. 1. januar 2022 for STU, beskyttet beskæftigelse og botilbud
Taksterne er fremskrevet med KL’s fremskrivningstakst for 2022 på 1,9 %.

STU i kombination med et botilbud på LivogJob (botilbuddet betales separat jf. nedenfor)
Pris kr. 19.707,- pr mdr. i 12 måneder. Er der tale om en ung med et fysisk handicap
eller et udvidet psykisk handicap, vil der i kontrakten være aftalt et tillæg til dækning
heraf.

STU som dagelev
Pris kr. 20.765,- pr mdr. i 12 måneder. I prisen er der inkluderet 40 ugers
undervisning fra kl. 7.45 – 14.30 samt morgenmad og frokost. Er der tale om en ung
med et fysisk handicap eller et udvidet psykisk handicap, vil der i kontrakten være
aftalt et tillæg til dækning heraf. Transporten mellem hjem og skole er ikke
inkluderet i taksten for dagelever.

Beskyttet beskæftigelse efter SEL § 103
Pris i intervallet kr. 467,- til kr. 818, pr dag i 365 dage pr år. Prisen forhandles ud fra
borgerens arbejdsevne. Desto større arbejdsevne, og dermed behov for mindre
støtte fra os, desto lavere takst.

Botilbud efter SEL § 107 (14 pladser) eller SEL 66.1.5 (2 pladser)
Prisen beregnes ud fra Åbent takstsystem, der er et åbent samarbejde mellem
visitator/sagsbehandler i hjemkommunen og LivogJob. I åbenhed aftales det, hvilke
indsatser som LivogJob skal levere (Dermed bliver det også lettere for
visitator/sagsbehandler at lave den handleplan, der skal følge med den unge).
I det vedlagte regneark kan man udfylde de 5 indsatser med scoren 0, 1, 2 eller 3 (4
er uden for vores målgruppe), hvorved taksten fremkommer nederst i højre hjørne.
Derudover opkræves der kr. 1.733 til kost og kr. 3.856 til logi.
Betalingskommunen beregner herefter den unges egenbetaling, og som
udgangspunkt er det betalingskommunen, der opkræver denne hos den unge.
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