Uppsala universitet
Statsvetenskapliga institutionen

KOD

Juridik och förvaltningspolitik i socialt arbete
omtentamen: Statskunskap, 2010-04-09

Sätt ut ditt kodnummer på varje svarsark. Varje fråga skall besvaras på separata svarsark.
Maximipoängen på varje fråga finns angiven inom parentes efter frågan. För godkänt resultat krävs
minst hälften av den totala maximipoängen. Totalt antal poäng på skrivningen är 24.


För att bli Godkänd på tentan behöver du 50 % av maxpoäng. Maxpoäng på tentan är 24.



Skriv läsligt och håll dig till ämnet. Vi kan inte ge poäng för svar vi inte kan läsa.

Lycka till!

1. Varför ska en stat bedriva socialpolitik? Vilka direkta eller indirekta motiv brukar
anföras? (4 p)

2. Enligt Rothstein kan statsmakten för att uppnå fullgod legitimitet i
verkställighetsprocessen organisera förvaltningen på olika sätt. Redogör för
åtminstone fyra olika idealmodeller!
(4 p)
3. Vad är en kommun? (3 p)
4. Vart är kommunerna på väg? Ge exempel på den kommunala folkstyrelsens
utmaningar (enl Montin)! (5 p)
5. Demokratin kan gestaltas olika nivåer - från lokal till global nivå. Vilka fler nivåer
finns? Diskutera och ge exempel på institutionella lösningar på de olika nivåerna!
(5 p)
6. Diskutera organisationernas roll i den svenska demokratin! (3 p)

Uppsala universitet
Statsvetenskapliga institutionen

KOD 61

Juridik och förvaltningspolitik i socialt arbete
tentamen: Statskunskap, 2010-02-19

Sätt ut ditt kodnummer på varje svarsark. Varje fråga skall besvaras på separata svarsark.
Maximipoängen på varje fråga finns angiven inom parentes efter frågan. För godkänt resultat krävs
minst hälften av den totala maximipoängen. Totalt antal poäng på skrivningen är 28.


För att bli Godkänd på tentan behöver du 50 % av maxpoäng. Maxpoäng på tentan är 28.



Skriv läsligt och håll dig till ämnet. Vi kan inte ge poäng för svar vi inte kan läsa.

Lycka till!

1. Antag att du som beslutande politiker vill få en viktig reform genomförd som berör
tex socialtjänsten. Vilka villkor bör (enligt Lundqvist) gälla för att denna reform
ska kunna genomföras som tänkt var? (4 p)
2. På vad sätt kan ett lands socialpolitik inverka positivt på landets arbetsmarknad och
ekonomiska utveckling? Utred detta i ditt svar (4 p)
3. Den svenska självstyrelsen förverkligas genom ”ett representativt och
parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse” samt att den
”offentliga makten utövas under lagarna”. Diskutera dessa formuleringar i
regeringsformens portalparagraf!
(5 poäng)
4. Diskutera förhållandet mellan politik och förvaltning, mellan förtroendevalda och
tjänstemän, i kommunerna! (5 poäng)
5. Demokratin kan gestaltas olika nivåer – från lokal till global nivå. Vilka fler nivåer
finns? Diskutera och ge exempel på institutionella lösningar på de olika nivåerna!
(5 poäng)
6. Sverige har inte”ministerstyre”. Men vilka möjligheter att styra förvaltningen finns
då – enligt författningen – för regeringen? (5 poäng)

