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Arbetsmarknadsförvaltningen  
Vuxenutbildning Stockholm Enheten 
för kvalitet  och utveckling  

Arbetsmarknadsförvaltningen  
Vuxenutbildning Stockholm Enheten  för kvalit
och utveckling  
 
Livdjursgatan 4  
121 36 Stockholm-Globen  
Telefon  08  - 508 35 4 55  
anna.sundbom@stockholm.se  

et 

start.stockholm 

Förlängd möjlighet för vissa  att genomgå 
prövning mot en lägre avgift   

Bakgrund  
För att öka möjligheten för elever som slutfört sin 
gymnasieutbildning under 2020 eller 2021 att genomgå prövning 
för högre betyg har regeringen tillfälligt sänkt avgiften. Beslutet 
gällde hösten 2021 men har förlängts att gälla även under 2022. 

Omfattningen och målgrupp för den lägre avgiften  
Den avgift som huvudmannen får ta ut för en prövning får uppgå till 
högst 150 kronor för en elev som har slutfört sin utbildning i 
gymnasieskolan och har fått ett examensbevis eller studiebevis 
under 2020 eller 2021. Den tillfälligt sänkta avgiften gäller för ett 
prövningstillfälle per kurs. För övriga prövande som inte har rätt till 
avgiftsfri eller prövning med sänkt avgift får avgiften som tidigare 
uppgå till högst 500 kronor. 

Hantering av anmälningar till prövningar   
Varje skola ansvarar fortsatt för att ta emot anmälningar till 
prövningar. Elever som tillhör rätt ålderskategori, dvs. födda 2001-
2002, ska informeras om att de möjligen kan få en sänkt avgift samt 
ges den möjligheten om de uppger att de avslutat gymnasiet 2020 
eller 2021. Om en elev som inte tillhör rätt ålderskategori vill ha 
den sänkta avgiften ska eleven kunna visa upp för skolan att den har 
avslutat sin gymnasieutbildning under 2020/2021. Eleverna ska 
sedan läggas in på egen prövningsgrupp enligt rutin nedan. 

Ersättningshantering   
Staden kommer att ersätta den mellanskillnad i ersättning som 
uppstår för dessa elever, dvs. 350 kr. För att skolan ska kunna 
fakturera för mellanskillnaden så måste dessa elever märkas upp i 
BER med slutkoden UNG i prövningsgruppen. 
Koden ska innehålla: Prefix PRÖ: Skolinitialer, år, termin (VT/HT) 
och kurskod, till exempel PRÖ:KC21VTMAT03b. Att ha prefix 
PRÖ: i början av gruppnamnet är avgörande för att betyg ska visas 
som prövningsbetyg i Elevdokumentationen. De 
ersättningsberättigade prövningarna skulle då döpas till 
PRÖ:KC21VTMAT03bUNG 

Prövningsrutin i sin helhet är publicerad här  

https://leverantor.stockholm/globalassets/foretag-och-organisationer/leverantor-och-utforare/vuxenutbildning/rutin-for-provningar-under-2022.pdf
mailto:anna.sundbom@stockholm.se
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Vid frågor:  
För teknisk support mejla till: 
support.systemadmin.amf@edu.stockholm.se 

Vid frågor om ersättning mejla till: 
ekonomikomvuxcentrum@edu.stockholm.se 

Förlängd möjlighet för vissa att genomgå 
prövning mot en lägre avgift 
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