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Läget – Nationellt
Regeringen 

• Regeringen har fattat ett beslut som gör det möjligt för 
FHM att begränsa öppettiderna för samtliga 
serveringsställen. Det påverkar alla verksamheter oavsett 
om alkohol säljs eller inte.

• I ett första steg innebär detta en nationell begränsning av 
öppettider till kl.20.30 för samtliga serveringsställen. 
Ändringen trädde i kraft 1 mars.

• FHM kommer att besluta om ytterligare begränsningar av 
hur många personer som får vistas i exempelvis butiker 
och gallerior, med vissa undantag.

• Verksamheterna ska vidta lämpliga åtgärder för att 
besökare kommer en och en utan sällskap med någon 
annan person.

• Personer i behov av stöd samt barn är undantagna från 
uppmaningen att gå in i butiker en och en.

• Bestämmelserna trädde ikraft den 6 mars och gäller till och 
med den 11 april.

De vidtagna åtgärder som vi har ligger fortfarande kvar:

• FHM rekommendationer om hemarbete gäller våren ut.

• Munskydd i kollektivtrafik under rusningstid gäller våren ut. Från och med 14 
februari gäller att man inte ska använda mer än hälften av platserna i 
kollektivtrafiken.

• FHM rekommendation om gymnasieskolan förlängs, men justeras till 
kombination av fjärr-, distans- och närundervisning fram till 1 april.

• Regeringen uppmanar att öppna upp för idrotts- och föreningsaktiviteter även 
för gymnasieungdomar. Gäller träningsverksamhet.

• Regeringen uppmanar fortsatt kommuner och regioner att hålla verksamhet 
som allmänheten har tillträde till och som inte är nödvändig, stängd framöver.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu att alla de tre vaccinerna mot covid-
19 som är godkända i Sverige ska användas till alla åldersgrupper i befolkningen 
över 18 år.

Vi har totalt passerat en miljon vaccinationsdoser som har rapporterats till det 
nationella vaccinationsregistret.



Läget – Regionalt
Uppdatering 9 mars:

46 patienter med konstaterad covid-19 
vårdas inneliggande på sjukhus i Region 
Sörmland. Av dessa får sju patienter 
intensivvård.

Avlidna på sjukhus det senaste dygnet: 0

Utskrivna från sjukhus sedan 1/8 2020: 
476 personer.

Totalt antal vaccinerade per åldersgrupp i 
Sörmland uppdaterat 9 mars:

•18-65 år: 15 610 vaccinerade

•66-69 år: 1158 vaccinerade

•70 år och äldre: 21 158 vaccinerade

(Källa: Region Sörmland)

Smittskyddsläkaren:

Ökar takten av vaccinering av personer 65+

Den nya regionala rekommendationen börjar gälla från 
den 15 mars till och med den 6 april 2021 med löpande 
omprövning utifrån epidemiologiskt läge.

• Avstå från icke nödvändiga resor

• Var och en bör använda engångsmunskydd när man reser med 
kollektivtrafik

• Använd engångsmunskydd i situationer där nära kontakt, under 
längre tid (15 min) inomhus, inte går att undvika

• Begränsa antalet nya nära kontakter

• Undvik platser där det är risk för trängsel

• Fortsätt arbeta hemifrån så ofta som möjligt

• Alla i ett hushåll rekommenderas i möjligaste mån att vara 
hemma från det att någon får symtom som kan stämma med 
covid-19.

• Alla i ett hushåll skall stanna hemma i en vecka om någon i 
hushållet har bekräftad covid-19.



Antal fall per vecka i Nyköpings kommun

Diagrammet visar det totala antalet fall av 
covid-19 i Nyköpings kommun.

(Region Sörmland )

• I Nyköping minskar antalet nya fall en 
aning men ligger fortsatt på en förhöjd 
nivå jämfört med den kraftiga 
nedgången under årets första veckor

• I länet som helhet fortsätter den 
stadiga ökningen av antalet nya fall. 
Antalet fall för v. 9 uppe i ca 700 nya 
fall vilket är omkring 250 fall fler än det 
som rapporterades för v.7



Bekräftade fall i vård-och omsorg
I tabellen redovisas antal brukare med bekräftad covid-19 inom vård och omsorg i både kommunal och privat regi i Nyköpings kommun. Totalt finns det ca 2 500 
brukare. På nykoping.se hittar du detaljerad statistik för äldre- och demensboenden, hemtjänsten och verksamheter för funktionsnedsatta (LSS).

https://nykoping.se/kommun--politik/sa-styrs-kommunen/sakerhet-och-kris/coronavirus


Läget i Nyköpings kommun
Kommunal och privat verksamhet
Antal fall inom vård och omsorg

Varje onsdag rapporteras antalet bekräftade och misstänkta 
fall av covid-19 inom vård och omsorg i både kommunal och 
privat regi i Nyköpings kommun.

10 mars 2021

Av totalt ca 2 500 brukare finns:

0 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden

2 bekräftade fall inom hemtjänst

0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta 
(LSS)

Antal misstänkta fall:

0 misstänkt fall inom äldre- och demensboenden

2 misstänkta fall inom hemtjänst

0 misstänkt fall inom verksamheter för funktionsnedsatta 
(LSS)

Kommentarer avseende läget i privat verksamhet:

Privat omsorg

• Stabilt läge och oförändrat från föregående vecka

Privat skola och barnomsorg

• Inget att rapportera

Kommentarer avseende läget i kommunal verksamhet på 
kommande bilder.



Division Påverkan på förmåga Jämförelse från föregående vecka

Social omsorg • Överlag oförändrat läge men vissa 
förändringar finns. Förskolan rapporterar 
ett grönt läge överlag men övriga 
verksamheter inom Utbildning har 
fortsatt gult läge.

Utbildning

Tekniska

Räddning och säkerhet

Samhällsbyggnad

IT

Måltidsservice

Kommunikation

HR

Kansli

Näringsliv, kultur och fritid

Ekonomi

Grönt: Minst alla aktiviteter kan 
upprätthållas

Gult: Tendenser till problem med att 
upprätthålla vissa kritiska aktiviteter

Rött: Stora problem att upprätthålla 
en eller flera kritiska aktiviteter

Påverkan på kommunens verksamheter


