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Innehåll
Kursen inleds med en genomgång av det förvaltningsrättsliga regelsystemet där tyngdpunkten är förlagd till de juridiska
rättskällorna och allmänna förvaltningsrättsliga principer. Skillnaden mellan offentlig rätt och privaträtt samt allmän och
speciell förvaltningsrätt klargörs. Statsrätten förklaras framför allt utifrån regeringsformens bestämmelser, varvid även
europarättens påverkan vad gäller överprövning av myndighetsbeslut berörs. Förvaltningsmyndigheters ärendehandläggning
beskrivs utifrån regleringen i förvaltningslagen. Verkställighetsmöjligheter, besvärsrätt, förvaltningsprocessen samt kontroll av
myndigheters maktutövning behandlas likaså. Kommunalrätten belyses utifrån kommunallagens många bestämmelser.
Slutligen presenteras offentlighetsprincipen med hänvisning till såväl offentlighets- och sekretesslagen som regleringen till
skydd för personuppgifter.
Mål
Studenten ska efter avslutad kurs kunna:
Kunskap och förståelse
1.1 redogöra för det svenska förvaltningsrättsliga systemet och de regler och allmänna principer som styr statliga myndigheter
och kommuner,
1.2 beskriva skillnaden mellan offentlig rätt och privaträtt samt allmän och speciell förvaltningsrätt,
1.3 redogöra för gången i förvaltningsrättslig ärendehandläggning, verkställighet, besvärsrätt, förvaltningsprocessen samt
kontroll av myndigheters maktutövning,
1.4 redogöra för huvuddragen i kommunalrättslig reglering,
1.5 redogöra för regleringen av offentlighetsprincipen och skyddet för personuppgifter, inte minst i förhållande till EU-rätten,
Färdighet och förmåga
2.1 tillämpa en juridisk metod för att identifiera, formulera och lösa förvaltningsrättsliga problem,
2.2 genomföra en rättsfallsanalys samt
Värderingsförmåga och förhållningssätt
3.1 kritiskt granska myndighetsavgöranden utifrån konkreta fall samt presentera alternativa lösningar.
Undervisningsformer
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier. Kurslitteraturen är på svenska.
Undervisningen bedrivs på svenska.

Examinationsformer
Kursen examineras enligt nedan.
Individuell och enskild skriftlig salstentamen
Betygsskala: U/G/ VG
Lärandemål: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 3.1
Högskolepoäng: 6
Grupparbete A med redovisning
Betygsskala: U/G
Lärandemål: 3.1
Högskolepoäng: 0,5
Grupparbete B med redovisning
Betygsskala: U/G
Lärandemål: 3.1
Högskolepoäng: 0,5
Individuell inlämningsuppgift som seminariebehandlas
Betygsskala: U/G
Lärandemål: 2.2, 3.1
Högskolepoäng: 0,5
Betyget på salstentamen styr sammanfattningsbetyget på kursen, under förutsättning att övriga examinerande moment är
godkända.
Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regelverk vid Högskolan i Borås.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Strömberg, H, Lundell, B, (2014). Allmän förvaltningsrätt. 26. uppl. Malmö Liber läromedel.
Ryberg-Welander, L. (red) (2019). Kommunalrätt – en introduktion för professionsutbildningar. Malmö: Liber.
Tillämplig lagtext, t.ex.
Norstedts Juridik (2018). Författningssamling i förvaltningsrätt : 2018/19. 13 uppl. Stockholm: Norstedts Juridik
Dessutom tillkommer rättsfall enligt kursledares anvisningar.
I den mån nya upplagor utkommit innan kursstart rekommenderas dessa i stället, då juridik är ett ämnesområde som uppdateras
löpande. Kursen examineras alltid på gällande rätt.
Ytterligare litteratur och undervisningsmaterial tillhandahålls via lärplattformen (max 100 sidor).
Studentinflytande och utvärdering
Kursen utvärderas i enlighet med gällande riktlinjer för kursvärderingar vid Högskolan i Borås, där studenternas synpunkter
ska inhämtas. Kursutvärderingsrapporten publiceras och återkopplas till deltagande och blivande studenter i enlighet med ovan
nämnda riktlinjer, och ligger till grund för framtida utveckling av kurser och utbildningsprogram.
Kursansvarig lärare ansvarar för att utvärdering enligt ovan genomförs.
Övrigt
Kursen ingår i Kandidatprogram i offentlig förvaltning.

