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INBJUDAN  

 
Pandemins rättsliga konsekvenser 

Välfärd, arbetsliv och samverkan  
 

Temadag tisdag 29 mars 2022, kl. 10:30-16:00  
Hörsal F, Humanisthuset 

 
 

 
Covid-19-pandemin har inneburit stora utmaningar och påfrestningar för såväl 
välfärd som arbetsliv, med snabba och omfattande förändringar. Belastningen 
på sjukvård och omsorg har varit mycket hög samtidigt som samverkan mellan 
samhällets aktörer varit bräcklig, vilket påverkat både patienter och 
sjukvårdspersonal. För att minska smittspridning av viruset har många arbetat 
hemma, och arbetsmarknaden har sålunda kommit att delas upp utifrån 
hemarbete eller arbetsplatsnärvaro. Osäkerheten kring hur det påverkar 
arbetsmiljö och sjukfrånvaro, på både kort och lång sikt, är stor. Därtill har 
arbetsgivares möjligheter till och ansvar för arbetsledning utmanats, exempelvis 
när det gäller vaccinationskrav för arbetstagare. Vilka konsekvenser har 
pandemin medfört för rättslig reglering och tillämpning, och vilka framtida 
följder kan ses för rättens utformning inom dessa områden?  
 
Juridiska institutionen vid Umeå universitet inbjuder till en temadag kring 
pandemins konsekvenser för rätten inom välfärd, arbetsliv och samverkan. 
Avsikten är att närmare diskutera pandemins konsekvenser för juridiken, om 
pandemin resulterat i eller påvisat behov av rättsliga förändringar, samt om 
dessa är av övergående karaktär eller är långsiktiga och bestående. 
 
Temadagen kan också följas via zoom https://umu.zoom.us/j/67372892994.  
Om det på grund av corona-restriktioner inte är möjligt att genomföra 
temadagen på plats, sker den i sin helhet digitalt.  
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PROGRAM 

 

 

Kl. 10:30-11:30 
 
 
 
 
Kl. 11:30-12:30 
 

Välkomna   
 
Om rättslig beredskap, smittskydd och konsekvenser för enskilda 
Mats Melin, ordförande i Coronakommissionen 
 
Samhällets gemensamma ansträngningar – myndighetssamverkan i kristid 
Lena Enqvist, Umeå universitet 
 
Granskning och kontroll – tillsyn av välfärd och arbetsliv i pandemin 
Ida Asplund, Umeå universitet 
 

  
Kl. 12:30-13:30 Lunch på egen hand  
 
Kl. 13:30-14:15 
 
 
 
Kl. 14:15-14:45 
 
 
Kl. 14:45-15:00 
 
Kl. 15:00-15:30 
 
 
Kl. 15:30-16:00 
 

 
Vaccinationskrav för tillgång till samhällsservice och arbetslivsdeltagande – är det 
möjligt enligt Europakonventionen? 
Anna Nilsson, Lunds universitet 
 
Pandemins konsekvenser för omplacering och arbetsledning i arbetslivet    
Staffan Ingmanson, Umeå universitet 
 
Förfriskningar 
 
Arbetsliv på distans – hemarbete och arbetsmiljöansvar  
Johan Holm, Umeå universitet 
 
Pandemins konsekvenser för rätten i ett framtidsperspektiv – panelsamtal 
Mats Melin, Anna Nilsson, Örjan Edström, Carin Ulander Wänman  
Samtalsledare: Ruth Mannelqvist  
 
Avslutning 


