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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2018-09-07 och gäller
från vårterminen 2019 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
30 hp från termin 1 och 15 hp från termin 2 på Juristprogrammet (JALAW) vid Karlstads universitet.

Lärandemål
Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
- redogöra för goda kunskaper inom den allmänna förvaltningsrätten och kommunalrätten,
- redogöra för goda kunskaper inom speciell förvaltningsrätt och dess särskilda områden,
- redogöra för goda kunskaper om den administrativa rättskipningens organisatoriska struktur och
processuella utformning och
- redogöra för goda kunskaper om förvaltningsprocessrätten.

Färdigheter och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
- identifiera och lösa förvaltningsrättsliga problem,
- presentera väl motiverade lösningar på förvaltningsrättliga problem,
- diskutera samspelet och sambandet mellan förvaltningsrättsliga och civilrättsliga frågeställningar,
särskilt inom det miljörättsliga området och vid frågor om offentlig upphandling och
- diskutera grundläggande förvaltningsprocessuella frågor.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
- redogöra för de olika slag av rättsförhållanden som föreligger mellan den enskilde och det allmänna,
- självständigt utreda och föredra förvaltningsrättsliga frågeställningar,
- sätta in förvaltningsrättsliga frågeställningar i ett större samhälleligt sammanhang,



- beakta de rättsstatliga krav som ställs på myndighetsutövning i statliga och kommunala
organisationer och
- självständigt identifiera förvaltningsprocessuella problem samt
- att såväl skriftligt som muntligt redogöra för, diskutera och i föredra väl underbyggda och motiverade
lösningar på dessa.

Innehåll
Kursen ägnas åt allmän och speciell förvaltningsrätt samt förvaltningsprocessrätt. Kursen syftar till att
ge kunskap om förvaltningsrättens ställning inom rättssystemet och de allmänna principer som styr
den offentliga förvaltningen samt utvecklingstendenser inom området. Tonvikt läggs vid den
offentliga organisationen, förvaltningsförfarandet och beslutsprocessen inom myndigheter och
förvaltningsdomstolar.

Vidare ska kursen förmedla grundläggande kunskaper om såväl materiella som processuella regler
rörande vissa utvalda områden inom den speciella förvaltningsrätten, som t.ex. politirätten,
miljörätten, socialrätten samt det upphandlingsrättsliga området.

Inom förvaltningsprocessrätten ska studenterna erhålla kunskap om dess struktur och regelverk samt
insikt i de problemställningar som är gemensamma för olika måltyper. Förvaltningslagen och
förvaltningsprocesslagen står i centrum. Den svenska förvaltningsrätten jämförs också med
internationella förhållanden. Uppmärksamhet riktas mot processen vid förvaltningsbesvär enligt
förvaltningsprocesslagen och därtill knutna allmänna rättsprinciper. Även rättsprövningslagen och
laglighetsprövning enligt kommunallagen behandlas.

I kursen ingår bland annat praktiska övningar i utrednings- och föredragningsteknik. Studenterna gör
rättsutredningar om förvaltningsrättsliga eller förvaltningsprocessuella frågor som också presenteras
muntligen.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursens mål examineras dels genom skriftlig tentamen, dels genom PM-uppgifter som examineras
individuellt samt presenteras och diskuteras vid obligatoriska seminarier.

Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Med beröm godkänd (AB), Icke utan beröm godkänd (Ba),
Godkänd (B) och Underkänd (U).

Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen.
Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av
underlagen för granskningen, och inhämtas i enlighet med gällande regelverk. Studenterna informeras
om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.

Övrigt
Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters
och anställdas skyldigheter och rättigheter.
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