
Fastställande
Kursplanen är fastställd av Förvaltningshögskolan 2017-06-07 och senast reviderad 
2017-06-14. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2017-08-28, höstterminen 
2017.

Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt 100 %
Ansvarig institution: Förvaltningshögskolan

Inplacering

  Kursen ges som uppdragsutbildning.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs kandidatexamen eller annan examen om 180 högskole-
poäng eller motsvarande.

Lärandemål

 Efter godkänd kurs ska kursdeltagaren kunna:

Kunskap och förståelse

identifiera och redogöra för tillsynens förvaltningspolitiska grunder 
beskriva och analysera tillsyn i relation till andra samhällspolitiska styrmedel, 
policyprocessens olika faser samt tillsynens politiska, juridiska och organisatoriska 
kontext.
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•

Färdigheter och förmåga

problematisera och analysera tillsyn i relation till olika värden som demokrati,
rättssäkerhet och effektivitet. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- 

Innehåll
Kursen sätter in tillsyn i ett samhällspolitiskt styrperspektiv samt problematisera
tillsynsuppdraget och sin egen roll som offentlig tjänsteman i en demokrati. 

I kursen behandlas även tillsyn ur ett styrperspektiv, i relation till tillsynsmyndigheter
och tillsynade verksamheter. De särskilda villkor som påverkar tillsynsuppgiften och
tillsynsrollen lyfts fram och relateras till grundläggande förvaltningspolitiska värden. 

Former för undervisning 
Undervisningsspråk: svenska
Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier, gruppdiskussioner och ett
skriftligt arbete. 

Former för bedömning
Kursen examineras genom ett skriftligt arbete. I examinationen ingår att kommentera
en annan kursdeltagares arbete samt att försvara det egna arbetet. 

Om kursdeltagare som underkänts två gånger på samma examinerande moment önskar
byte av examinator inför nästa examinationstillfälle, ska sådan begäran inlämnas
skriftligt till kursansvarig institution och bifallas om det inte finns särskilda skäl
däremot (HF 6 kap § 22). 

I det fall en kurs har upphört eller genomgått större förändringar ska studenten i
normalfallet garanteras tillgång till minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie
provtillfälle) under en tid av åtminstone ett år med utgångspunkt i kursens tidigare
uppläggning. 

Betyg
På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
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Kursvärdering

Kursen avslutas med en kursvärdering. Resultatet och eventuella förändringar i kursens 
upplägg ska förmedlas både till de kursdeltagare som genomförde värderingen och till  
de kursdeltagare som ska påbörja kursen.

Övrigt

Beslut om kursens inrättande har fattats av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 
inför höstterminen 2007 med revidering 2017-06-07 av Förvaltningshögskolan att gälla  
fr o m HT2017.
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