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Läget – Nationellt

• Regeringen avvaktar med nya regler för allmänna 
sammankomster och offentliga tillställningar. 
Folkhälsomyndigheten (FoHM) bedömer att dessa regler 
preliminärt kan träda i kraft den 17 maj. Detta förutsatt att det 
epidemiologiska läget är bättre då.

• FoHM förlänger vissa tidsbegränsade smittskyddsåtgärder som 
införts med stöd av den tillfälliga pandemilagen och 
restauranglagen tom 16 maj. Det gäller bland annat om att 
serveringsställen bara får ha öppet till 20.30 och att det får vara 
max en person per sällskap på serveringsställen i gallerior och 
varuhus.

• Regeringen strävar efter att så snart som möjligt kunna öppna 
upp samhället mer. Det förutsätter dock ett bättre 
epidemiologiskt läge. En nedtrappning av restriktioner måste ske 
successivt, med beaktande av åtgärdernas påverkan på 
smittspridningen och sjukvården. Just nu är smittläget i Sverige 
sådant att det inte vore ansvarsfullt att påbörja denna 
nedtrappning eller ändra reglerna.

Tidigare vidtagna åtgärder som fortsatt gäller:

• FoHM rekommendationer om hemarbete gäller våren ut.

• Munskydd i kollektivtrafik under rusningstid gäller våren ut. Inte 
mer än hälften av platserna i kollektivtrafiken får användas.

• Regeringen uppmanar att öppna upp träningsverksamhet 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, stängda.

• Vaccination med Astra Zenecas vaccin återupptas för 65+ men är 
fortsatt pausat för yngre.

• Förlängning av generellt inreseförbud med testkrav från alla länder 
fram till 31 maj. Särskilda inreserestriktioner från Danmark och 
Norge upphör.



Läget – Regionalt
Uppdatering 28 april:

81 patienter med konstaterad covid-19 vårdas 
inneliggande på sjukhus i Region Sörmland. 
Av dessa får 20 patienter intensivvård. 
Två patienter vårdas i annat län.

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

Totalt antal vaccinerade per åldersgrupp i 
Sörmland uppdaterat 27 april:

• 18-65 år: 23 014

• 66-69 år: 12 202

• 70 år och äldre: 72 306

Andel vaccinerade 18 år och äldre:

Dos 1 34 % Dos 2 12 %

(Källa: Region Sörmland)

Smittskyddsläkaren:

I Sörmland är smittläget fortfarande mycket högt och läget är mycket 
ansträngt.

Vaccineringen rullar på bra. Vi är inne i fas 3.

Den regionala rekommendationen fortsätter att gälla med 
löpande omprövning utifrån epidemiologiskt läge.

• Avstå från icke nödvändiga resor

• Var och en bör använda engångsmunskydd vid resor med 
kollektivtrafik

• Använd engångsmunskydd i situationer där nära kontakt, under 
längre tid (över 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.

(Källa: Region Sörmland )

• I Nyköping minskar smittspridningen 
men ligger fortfarande på en mycket 
hög nivå med 266 bekräftade fall under 
vecka 16.

• Samma trend ses i länet:

• vecka 16: 1043

• vecka 14: 1495



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:

28 april 2021 fanns av totalt ca 2.500 brukare:

Antal bekräftade fall:

4 i äldre- och demensboenden

1 i hemtjänst

0 i verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

Antal misstänkta fall:

1 i äldre- och demensboenden

4 i hemtjänst

0 i verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

Kommentarer avseende läget i privat verksamhet:

Privat omsorg

• Fortsatt lugnt i verksamheterna

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 • Inga större förändringar jämfört med 
lägesbilden vecka 15.

• Division Utbildning rapporterar 
fortfarande ansträngt läge för både 
förskola, grundskola, gymnasieskola och 
Campus. Det beror på flera olika orsaker, 
bland annat stor personalfrånvaro inom 
vissa enheter och oro för lägre kvalitet på 
undervisningen vid distansstudier.

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

Det är dock stor skillnad mellan de olika 
verksamheterna på DU, vissa har grönt 
läge och vissa har tidvis rött läge. Den 
samlade bedömningen är därför gult 
läge.


