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Läget – Nationellt

Uppdatering 14 januari

Regeringen

• Förbudet att servera alkohol efter kl. 
20:00 förlängs till den 24 januari

En tillfällig covid-19 lag

• Om det behövs ska särskilda begränsningar 
kunna införas för verksamheter och platser 
som:

• allmänna sammankomster och 
offentliga tillställningar

• platser för fritids- eller 
kulturverksamhet som är öppna för 
allmänheten

• handelsplatser som är öppna för 
allmänheten

• kollektivtrafik och inrikes flygtrafik

• platser för privata sammankomster.



Läget – Regionalt

Uppdatering 13 januari:

57 patienter med konstaterad covid-19 
vårdas inneliggande på sjukhus i Region 
Sörmland. Av dessa får 11 patienter 
intensivvård.

Avlidna på sjukhus senaste dygnet: 0

Utskrivna från sjukhus sedan 1/8 2020: 
299 personer

Totalt antal vaccinerade per åldersgrupp i 
Sörmland uppdaterat 12 januari:

• 18-65 år: 1981 vaccinerade

• 66-69 år: 115 vaccinerade

• 70 år och äldre: 1729 vaccinerade

(Källa: Region Sörmland)

• Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn utifrån den 
tillfälliga pandemilagen. 

• För verksamheter som omfattas av lagen 
och som bedrivs i kommunal regi såsom 
badhus, gym och lokaler som hyrs ut 
pågår ett samarbete mellan Länsstyrelse 
och kommun

• Kontaktvägar kommer att upprättas



Antal fall per vecka I Nyköpings kommun

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

(Region Sörmland )

• Totalt i Sörmland 840 nya 
konstaterade fall förra veckan, högsta 
hittills 

• Ökningen fortsätter i Nyköping. Ny 
högsta nivå av nya bekräftade fall, 
med visst förbehåll

• Viktigt att notera är att antalet fall under 
årets tidigare veckor är missvisande då 
testning inte användes brett i samhället.



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.

13 januari 2021

Av totalt ca 2 500 brukare finns:

10 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden

4 bekräftade fall inom hemtjänst

4 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta 
(LSS)

Antal misstänkta fall:

4 misstänkt fall inom äldre- och demensboenden

6 misstänkta fall inom hemtjänst

2 misstänkt fall inom verksamheter för funktionsnedsatta 
(LSS)

Kommentarer avseende läget i privat verksamhet:

Privat omsorg

• Bekräftade fall finns enbart på ett boende och överlag 
råder ett stabilt läge

• Få bekräftade och misstänkta fall

Privat skola och barnomsorg

• Kunskapsskolan, Nyköpings friskola samt Vittraskolan har 
återkopplat att de kommer att följa Barn- och 
ungdomsnämndens beslut avseende stängning av 
högstadium

• Fristående högstadieskolor har fått info från 
Smittskyddsläkare och Barn- och utbildningsnämnden

Kommentarer avseende läget i kommunal verksamhet på 
kommande bilder.



Division Påverkan på förmåga Jämförelse från föregående vecka

Social omsorg • Överlag ett fortsatt gult läge inom 
Division Social omsorg. Smittspårning 
och hantering av vaccination  skapar 
belastning

• Barn Utbildning Kultur har återigen ett 
gult läge med anledning av fortsatt viss 
frånvaro inom förskolan samt oro i 
verksamheter

Barn utbildning kultur

Tekniska

Räddning och säkerhet

Samhällsbyggnad

IT

Måltidsservice

Kommunikation

HR

Kansli

Näringsliv

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


