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Mål Efter avslutad kurs skall studenten kunna
 
Kunskap och förståelse:
- beskriva det offentligrättsliga systemets uppbyggnad
- beskriva kommunens juridiska ansvar för individen i samhället
- redogöra för den utredningsmetodik som tillämpas för att fastställa behovet och valet av en
socialrättslig insats för den hjälpbehövande individen.
 
Färdigheter och förmåga:
- tillämpa den juridiska metoden genom att identifiera socialrättsliga problem och lösa dessa
med hjälp av relevanta rättskällor
- planera, genomföra och dokumentera en socialrättslig utredning
- välja social insats utifrån individens behov och relevant lagstiftning.

http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/course.pdf?identifier=JUG003&revisionId=3528&lang=sv
http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/course.pdf?identifier=JUG003&revisionId=3983&lang=sv


Sida 2 

Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer

materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller

publicerade arbeten utan att referera till detta. 

 
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
- analysera och förhålla sig till vad som är egna värderingar och hur dessa kan påverka
rättssäkra beslut i myndighetsutövningen.

Kursens innehåll Under kursen tillägnar sig studenten kunskaper om materiella regler i bl. a Kommunallagen,
Förvaltningslagen, Offentlighets- och sekretesslagen, Personuppgiftslagen och
Förvaltningsprocesslagen, Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade
samt tvångslagstiftning såsom Lagen om vård av unga, Lagen om unga lagöverträdare, Lagen
om missbrukare i vissa fall och Lagen om psykiatrisk tvångsvård.

Undervisning Föreläsningar och seminarier.

Förkunskaper Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller
1a1+1a2 

Examinationsform Tentamen, examinerande seminarier och inlämningsuppgifter.

Betyg A, B, C, D, E, Fx, F

Hållbar utveckling Inslag av hållbar utveckling är inte relevant för kursen.

Moment 
0050   Skriftlig tentamen 15 hp Betyg: AF

0060   Insändningsuppgifter och seminarier 0 hp Betyg: UG


