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Välkommen till kursen MVEB15 Miljöpolitik och förvaltning 
VT2021 
 
Vi vill hälsa dig välkommen till kursen Miljöpolitik och förvaltning. Vi hoppas att det ska 
bli en givande och intressant kurs för dig. I brevet hittar du viktig information om kursen.  
 
Med vänliga hälsningar, 
Lärarlaget genom Åsa 
 
 
Kurstid:  2021-01-18 – 2021-03-23 
 
Kursansvarig: Åsa Knaggård, asa.knaggard@svet.lu.se  
 
Introduktion: Måndagen den 18 januari 2021, 13.00-15.00, online i verktyget Zoom: 

Inloggning i Zoom: https://lu-se.zoom.us/ 
Möteslänk: https://lu-se.zoom.us/j/62872929868 
Mötes-ID: 62872929868 
Läs om hur du loggar in i Zoom 

  
Viktigt att veta: 

  
• Introduktionen är obligatorisk och är en förutsättning för att du ska 

registreras på kursen. 
 

• Om du inte vill gå kursen, ska du meddela studierektor/studievägledare 
Yvonne Persson och avanmäla dig på www.antagning.se så snart som 
möjligt (så att ingen annan går miste om möjligheten att genomföra 
kursen).  
 

• Om du är antagen med villkor måste du senast vid kursstart visa att du 
är fullt behörig. Är du osäker på din behörighet ska du kontakta 
studievägledare Yvonne Persson. 
yvonne.persson@cec.lu.se, tel: 046-222 37 82 
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Lärare: Karl Holmberg, Elias Isaksson, Åsa Knaggård och Maja Tejre (alla på 

Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet). 
 
Lokaler: Online (zoom-länk för varje tillfälle anges på kursens hemsida) 
 
Schema: Bifogas detta brev samt uppdateras i TimeEdit. 

TimeEdit - timeedit.net 
 
Litteratur: Dahlström, Carl, red. (2018). Politik som organisation. 

Förvaltningspolitikens grundproblem. Sjätte upplagan. Lund: 
Studentlitteratur. 
Jagers, Sverker C. & Matti, Simon (2020) Miljöpolitikens villkor. 
Lund: Studentlitteratur. 
Karlsson, Ove, 1999. Utvärdering – mer än metod. Stockholm: 
Svenska kommunförbundet. (Finns i fulltext via LUBSearch). 
Norén Bretzer, Ylva (2017). Sveriges politiska system. Tredje 
upplagan. Lund: Studentlitteratur. (Viktigt att ha boken till 
kursstarten!) 
Warnling Conradson, Wiweka (2020). En introduktion till 
förvaltningsrätten. Trettonde upplagan. Stockholm: Nordstedts 
juridik. 
 

Läsningsanv.: Kommer att finnas på kurshemsidan. Under första veckan kommer 
vi främst att arbeta med boken av Norén Bretzer. 

 
Examination: Kursen examineras kontinuerligt och avslutas med en självständig 

skrivuppgift.  
 
Närvaro:  Seminarier är i de flesta fall obligatoriska. Obligatoriska moment 

är markerade i schemat. Om du ej kan delta får du göra en mer 
omfattande uppgift för att momentet ska godkännas. 

 
Kurshemsida: Canvas (tillgång till kurshemsidan ges då du registrerats på kursen) 
 
Länkar 

 
• Inloggning Canvas - canvas.education.lu.se 
• Studentguide för Canvas – canvas.education.lu.se 
• Studentguide för zoom – canvas.education.lu.se   
 
• Studieverkstaden 
• Rättigheter och skyldigheter som student 
• Pedagogiskt stöd vid funktionshinder eller läs- och skrivsvårigheter 
 

 
 
Välkommen till kursen! 
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