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Läget – Nationellt 
Steg 1: Från 1 juni

Den 1 juni hävdes rekommendationen om att kommunal 
vuxenutbildning, högre utbildning och annan utbildning för vuxna 
bör bedriva undervisning på distans.

Restauranger får ha öppet till 22.30 men avstånd mellan sällskapen 
och 4 personer per sällskap gäller ännu. Restauranger utan egen 
entré får ha fler än en gäst per bord.

Uthyrning av lokaler för privata evenemang är fortsatt begränsad.

Nya deltagartak för allmänna sammankomster och offentliga 
tillställningar. Vidare kommer Folkhälsomyndigheten inte längre 
avråda från cuper och läger för barn.

Steg 2: Från 1 juli

Taket för deltagare vid allmänna sammankomster inomhus höjs till 50 
personer. Sittande publik med upp till 300. Publik vid evenemang 
utomhus upp till 600, vid sittplats upp till 3 000.

Steg 2 forts.

Maxantal per kvadratmeter i exempelvis butiker börjar lättas upp.

Restauranger får ha öppet längre och servering av stående 
gäster tillåts.

Rådet om att bara umgås med den närmsta kretsen tas bort.

Steg 3: Från mitten av juli

Kravet på att hälften av platserna på långfärdsbussar och fjärrtåg 
ska vara tomma hävs.

Rådet om munskydd i kollektivtrafik tas bort.

Regleringar som begränsar kvadratmeter per person i inom- och 
utomhusmiljöer (t ex i butiker) tas bort.

Steg 4: I september

Begränsningarna för allmänna sammankomster tas bort.

Konserter inomhus på serveringsställen tillåts.

Steg 5: Datum inte satt

Resterande restriktioner tas bort.



Läget – Regionalt
Uppdatering 9 juni:

17 patienter med konstaterad covid-19 
vårdas inneliggande på sjukhus i Region 
Sörmland. Av dessa får fem patienter intensivvård. 
En patient vårdas i annat län.

Utskrivna från sjukhus sedan 1/8 2020: 1010 
personer.

Totalt antal vaccindoser per åldersgrupp i 
Sörmland, uppdaterat 8 juni:

• 18-65 år: 80 913

• 66-69 år: 20 443

• 70 år och äldre: 97 909

Andel vaccinerade 18 år och äldre:

Dos 1 56 % Dos 2 29 %

(Källa: Region Sörmland)

Smittskyddsläkaren:

I Sörmland syns en minskning av fall med 43 % från förra veckan, 
vilket är positivt. Fallen minskar i alla åldersgrupper.

Vaccineringen rullar på bra. Just nu erbjuds vaccinationer till 
personer födda 1981 och tidigare samt vissa riskgrupper.

Den regionala rekommendationen upphörde den 1/6 
vilket innebär att:

• Sörmland kommer att följa de gemensamma nationella 
rekommendationerna för allmänheten om inget 
oförutsett inträffar

• Viktigt att fortsätta följa restriktioner för enskild individ



Antal fall per vecka i Nyköpings kommun

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

(Källa: Region Sörmland)

• Fortsatt minskning av antalet nya fall i 
kommunen. Den positiva trenden 
fortsätter 

• Samma trend ses i länet:

• Vecka 19: 744 bekräftade fall

• Vecka 20: 450 bekräftade fall

• Vecka 21: 299 bekräftade fall

• Vecka 22: 166 bekräftade fall

(Källa: Region Sörmland)

(Källa: Region Sörmland)(

• (Källa: Region Sörmland)

(Källa: Region Sörmland)



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

Antalet bekräftade och misstänkta fall av covid-19 inom vård 
och omsorg i både kommunal och privat regi i Nyköpings 
kommun:

9 juni 2021 fanns av totalt ca 2.500 brukare:

Antal bekräftade fall:

0 i äldre- och demensboenden

2 i hemtjänst

1 i verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

Antal misstänkta fall:

0 i äldre- och demensboenden

0 i hemtjänst

0 i verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

Kommentarer avseende läget i privat verksamhet:

Privat omsorg

• Enstaka bekräftat fall finns inom hemtjänst

Privat skola och barnomsorg

• Inget att rapportera från privata utförare

• Infobrev från Smittskyddsläkare har gått ut även till 
privata utförare

Kommentarer avseende läget i kommunal verksamhet på 
kommande bilder.



Division/verksamhet Påverkan på förmåga Jämförelse från föregående vecka

Social omsorg • Division Utbildning rapporterar grönt 
läge överlag i samtliga verksamheter. 
Personalläget är förbättrat och inga 
tecken på smittspridning. Dock finns 
tecken på försämrad psykisk hälsa hos 
elever samt en oro för kvalitet inom 
Campus

Utbildning - förskola

Utbildning - grundskola

Utbildning - gymnasieskola

Utbildning - Campus

Tekniska inkl. Måltidsservice

Näringsliv, kultur och fritid

Räddning och säkerhet

Samhällsbyggnad

Kommunledningskontoret

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


