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Läget – Nationellt

Uppdatering 4 februari

Regeringen

• Förbudet att servera alkohol efter kl. 20:00 
förlängs till och med den 28 februari.

• FHM rekommendationer om hemarbete 
gäller våren ut.

• Munskydd i kollektivtrafik under 
rusningstid gäller våren ut.

• 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.

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



Läget – Regionalt
Uppdatering 4 februari:

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

Avlidna på sjukhus det senaste dygnet: 2 
patienter, båda över 70 år med 
underliggande sjukdomar.

Utskrivna från sjukhus sedan 1/8 2020: 392 
personer.

Totalt antal vaccinerade per åldersgrupp i 
Sörmland uppdaterat 2 februari:

• 18-65 år: 4871vaccinerade

• 66-69 år: 451 vaccinerade

• 70 år och äldre: 8378 vaccinerade

(Källa: Region Sörmland)

Vaccinationsplan för kommande veckor:

• Just nu pågår vaccination av boende på länets 
äldreboenden, personer med hemsjukvård och 
hemtjänst, personer som är 90 år och äldre, personal 
som arbetar på äldreboende och inom hemtjänst och 
personal inom hälso- och sjukvård. Den 2 februari hade 
13 700 sörmlänningar vaccinerats.

• Inför fas 4 har Regionen slagit fast vilka 
vaccinationslokaler som kommer att vara aktuella för 
kommunerna. För Nyköpings del blir det Träffen och 
Hjortensbergskyrkan.



Antal fall per vecka i Nyköpings kommun

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

(Region Sörmland )

• Minskningen av antalet nya bekräftade 
fall fortsätter. Finns dock vissa ökningar 
i andra kommuner i länet men endast 
marginella.  

• Antalet nya bekräftade fall i Sörmland 
sjunker fortsatt. Senaste siffrorna visar 
totalt 332 nya fall i länet jämfört med 
föregående rapport då 416 nya fall 
rapporterades

• Utvecklingen går åt rätt håll men finns 
ändå osäkerheter angående hur 
smittspridningen utvecklas på sikt



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.

3 februari 2021

Av totalt ca 2 500 brukare finns:

0 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden

4 bekräftade fall inom hemtjänst

2 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta 
(LSS)

Antal misstänkta fall:

2 misstänkt fall inom äldre- och demensboenden

16 misstänkta fall inom hemtjänst

0 misstänkt fall inom verksamheter för funktionsnedsatta 
(LSS)

Kommentarer avseende läget i privat verksamhet:

Privat omsorg

• Stabilt läge och inga nämnvärda förändringar jämfört med 
föregående vecka

Privat skola och barnomsorg

• Inget nytt att rapportera

Kommentarer avseende läget i kommunal verksamhet på 
kommande bilder.



Division Påverkan på förmåga Jämförelse från föregående vecka

Social omsorg • Division Social omsorg rapporterar 
fortsatt grönt läge inom samtliga 
verksamheter.  Det finns dock en större 
mängd misstänkta fall där smittspårning 
pågår vilket i huvudsak gäller en 
hemtjänstgrupp

• Division Barn Utbildning Kultur har 
fortsatt ett gult läge överlag men särskilt 
vissa förskolor har ett rött läge avseende 
frånvarande personal och även barn.

Barn utbildning

Tekniska

Räddning och säkerhet

Samhällsbyggnad

IT

Måltidsservice

Kommunikation

HR

Kansli

Näringsliv, fritid och kultur

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


