
Sammanfattning av perioden 23-29 juli 2021

Eskilstuna kommuns övergripande 
lägesbild med anledning av covid-19



Smittspridning och vaccination
Smittspridningen håller fortsatt låga nivåer i länet men ökade med 1 fall 
jämfört med förra veckan. Av de som är smittade så dominerar Delta-
viruset i Sörmland. Totalt antal fall av Covid-19 i Sörmland vecka 29 var 
33. 
Just nu erbjuder Region Sörmland vaccin till personer som är 18 år eller 
äldre. Totalt antal vaccindoser givna i Sörmland till och med den 27 juli: 
322 501. 
Drop-in vaccination har erbjudits i Fröslunda och planering pågår för Årby.

Mer statistik för covid-19 från Region Sörmland

Nationella och lokala restriktioner
Det finns för tillfället inga lokala förbud, råd eller rekommendationer för 
Region Sörmland. 

Mer om nationella förbud, råd, rekommendationer och restriktioner hittar 
du på krisinformation.se 

Aktuellt i kommunens verksamheter
Inga avvikelser har rapporterats in från kommunens verksamheter.

Efter att Folkhälsomyndigheten har lättat restriktionerna har nu museerna 
och biblioteken ordinarie öppettider. Rådet om att hålla avstånd och undvika 
platser med trängsel kvarstår dock.

Trängsel
Det varma vädret medför att det är fortsatt mycket folk på badplatserna i 
Mälarbaden och i Sundbyholm, men situationen har förbättrats. Förhållandet 
på parkeringarna har dock inte varit bra. Kommunen uppmanar badgäster att 
dels hålla avstånd och dels att endast parkera på markerade 
parkeringsplatser. Väktare ha även tagits in för att bötfälla felparkerade bilar. 
Badplatsen i Vilsta är ett alternativ till de andra två badplatserna. 

Sammanfattning av veckan

https://regionsormland.se/halsa-vard/information-om-coronaviruset-covid-19/statistik-for-covid-19-i-region-sormland/
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/coronapandemin-detta-galler-just-nu


Smittspridning och vaccination 

Smittspridningen fortsätter att minska i länet och 
kommunen. Grafen visar utveckling av smittspridning i 
Sörmland. Totalt antal fall av Covid-19 i Sörmland vecka 29 
var 33, vilket är en minskning med 4 fall från föregående 
vecka. 
Inga siffror redovisas specifikt för Eskilstuna under 
sommaren.

Just nu erbjuder Region Sörmland vaccin till personer som 
är 18 år eller äldre. Totalt antal vaccindoser givna i 
Sörmland till och med den 27 juli: 322 501
Vecka 32 inleds vaccination för personer från 16 år.

Drop in-vaccinering erbjöds i Fröslunda med gott resultat, 
drygt 600 doser gavs. Kommande vecka planeras även 
drop in i Årby.

Mer statistik för covid-19 från Region Sörmland

https://regionsormland.se/halsa-vard/information-om-coronaviruset-covid-19/statistik-for-covid-19-i-region-sormland/


Nationella förbud, råd och restriktioner
De allmänna nationella råden innebär att du ska 
• stanna hemma om man har symtom på covid-19
• umgås smittsäkert
• hålla avstånd till andra och undvika miljöer med trängsel.
• arbeta hemifrån så ofta det är möjligt.
• resa på ett sätt som minimerar risk för smitta.

Mer om nationella förbud, råd, rekommendationer och restriktioner 
hittar du på krisinformation.se 

Lokala förbud, råd och restriktioner 
Det finns för tillfället inga lokala förbud, råd eller rekommendationer för 
Region Sörmland.

Nationella och lokala restriktioner

https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/coronapandemin-detta-galler-just-nu


Aktuellt i Eskilstuna kommuns verksamheter 
Här hittar du förändringar som har skett inom Eskilstuna kommuns verksamheter den senaste veckan. 
• Stadsmuseet, Konstmuseet och Ebelingmuseet har nu ordinarie öppettider. Rådet om att hålla avstånd och undvika platser med trängsel 

kvarstår dock.
• Biblioteken har fortsatt begränsad service för att besökare och personal ska kunna hålla ett säkert avstånd och undvika trängsel. (Länk till 

bibliotekens webbplats) Stadsbiblioteket och Torshälla bibliotek har ordinarie öppettider. På bibliotekstorget utanför Stadsbiblioteket pågår 
aktiviteter tisdagar och torsdagar 12.00 - 16.00 fram till 12 augusti. Fröslunda bibliotek och Årby bibliotek är stängda för besök, men erbjuder 
utlämning av reserverade böcker och bokkassar. Under sommaren finns biblioteksverksamhet vid Sommartorgen i Fröslunda och Årby. 
Biblioteksbussen bedriver pop-up-verksamhet runt om i kommunen under sommaren (läs mer här).

Läs mer om hur Eskilstuna kommuns verksamheter påverkas av coronapandemin på eskilstuna.se 

https://bibliotek.eskilstuna.se/web/arena/-/information-med-anledning-av-coronaviruset
https://bibliotek.eskilstuna.se/web/arena/biblioteksbussen
https://www.eskilstuna.se/kommun-och-politik/coronaviruset-och-covid-19/information-om-corona-covid-19
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