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Socialrätt 7,5 högskolepoäng
Social law

Grundnivå, J0047N
Utbildningsnivå Fördjupningskod Betygsskala Ämne Ämnesgrupp (SCB)
Grundnivå G1F U G VG * Rättsvetenskap Juridik och rättsvetenskap

Ingår i huvudområde

Rättsvetenskap

Behörighet
Grundläggande behörighet samt avklarat kursen Juridisk introduktionskurs (J0046N) 15 hp med minst godkänt 
resultat, eller motsvarande kunskaper.

Urval
Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.

Examinator
Susanne Riekkola

Mål/Förväntat studieresultat
Studenten ska efter avslutad kurs kunna:  
- förklara betydelsen av centrala juridiska begrepp, termer och principer inom det socialrättsliga området  
- redogöra för grunderna i den rättsliga reglering som gäller för handläggning av ärenden inom det socialrättsliga 
området  
- beskriva hur offentlighets- och sekretesslagstiftningen påverkar handläggningen av socialrättsliga ärenden   
- identifiera, strukturera och analysera grundläggande socialrättsliga, förvaltningsrättsliga och sekretessrättsliga 
problem  
- föreslå lösningar på juridiska problem som de lagstiftningar som kursen behandlar aktualiserar.

Kursinnehåll
Kursen behandlar den grundläggande lagstiftningen inom offentlighets- och sekretess samt förvaltningsrättsliga och 
kommunalrättsliga lagstiftningar.  Kursen innebär en fördjupning inom socialrätt som utgör ett eget område inom den 
speciella förvaltningsrätten.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå 
tekniska universitets hemsida.

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och övningstillfällen.  Däremellan bygger genomförandet på 
självstudier av kurslitteratur och särskilt anvisat material. Studenten förväntas förbereda sig väl inför de olika 
undervisningsmomenten, genom att dels läsa relevanta delar av kurslitteraturen, dels besvara särskilt anvisade 
frågeställningar. Vid övningstillfällena ska studenterna muntligt redogöra för sina förslag till lösningar samt bemöta 
och diskutera andra studenters lösningsförslag. Så långt som möjligt bör föreberedelse ske gruppvis. De 
övningsuppgifter och det seminariematerial som används under kursen är i stor utsträckning konstruerat utifrån 
rättsfall och problem hämtade från verkligheten. Detta innebär att kursen är uppbyggd för att i möjligaste mån 
återspegla den miljö som den jurist som arbetar med socialrättsliga frågor arbetar i.
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Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter 
vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

I en skriftlig tentamen vid kursens slut ska studenten visa att hen uppfyller målen med kursen. Detta innebär att 
studenten ska visa att denne kan förklara betydelsen av vissa centrala juridiska begrepp, termer och principer inom 
det aktuella kursområdet samt redogöra för grunderna i den rättsliga reglering som gäller för handläggning av 
ärenden inom det socialrättsliga området.  
Studenten ska också visa att hen kan förklara hur offentlighets och sekretesslagstiftningen påverkar handläggningen 
av socialrättsliga ärenden.  Vidare ska studenten i den skriftliga tentamen visa att hen kan identifiera, strukturera och 
analysera grundläggande socialrättsliga, förvaltningsrättsliga och sekretessrättsliga problem samt föreslå lösningar 
på juridiska problem som de lagstiftningar som kursen behandlar aktualiserar.

 

Övrigt
Kursen kan inte ingå i examen med kursen J0035N Socialrätt.  
 
Den student som inte personligen registrerat sig eller kontaktat ETKS utbildningsadministration, eduetks@ltu.se 
under läsperiodens tre första dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med 
platsgaranti.

Litteratur. Gäller från Vår 2019 Lp 4
Lundell, Bengt och Strömberg Håkan: Handlingsoffentlighet och sekretess, Studentlitteratur AB, senaste uppl. 
 
Fahlberg, Gunnar, Socialtjänstlagarna: bakgrund och tillämpning, Liber, senaste uppl. 
 
Lagbok eller annan lagtextsamling. 
 
Artiklar, rättsfall och annat elektroniskt material kan tillkomma och ingår då i kursfordran. 
 
Referenslitteratur: 
Lundgren, Thunved & Sunesson: Nya Sociallagarna: med kommentarer, Norstedts Juridik, senaste uppl. 
 
Thomas Erhag, Pernilla Leviner, Anna-Sara Lind: Socialrätt under omvandling: om solidaritet och välfärdsstatens 
gränser, Liber, senaste uppl. 
 
Zetterström: Offentlighet och sekretess- in nuce , Liber, senaste uppl.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler

Kod Benämning Betygsskala Hp Tillstånd Gäller 
från

Titel

0001 Skriftlig tentamen U G VG * 7,5 Obligatorisk H17
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Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du 
behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om 
kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt 
LTU.

Revidering fastställd
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-01-15

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2017-02-15
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