
Sammanfattning av perioden 2-8 juli 2021

Eskilstuna kommuns övergripande 
lägesbild med anledning av covid-19



Smittspridning och vaccination
Smittspridningen håller fortsatt låga nivåer i länet, men ökade med 11 fall 

jämfört med förra veckan. Totalt antal fall av Covid-19 i Sörmland vecka 

26 var 40. Grafen visar utveckling av smittspridning i Sörmland. 

Just nu erbjuder Region Sörmland vaccin till personer som är 18 år eller 

äldre. Totalt antal vaccindoser givna i Sörmland till och med den 6 juli: 

277 982.

Mer statistik för covid-19 från Region Sörmland

Trängsel
Viss trängsel har rapporterats vid Mälarbaden och Sundbyholm. 

Badvärdar finns fortfarande på plats på de större badplatserna för att 

påminna badgästerna om att hålla avstånd. De står också vid 

parkeringsplatserna vid Mälarbaden och Sundbyholm för att informera 

folk om parkeringarna är fulla.

Antal genomförda trängselkontroller på serveringsställen vecka 26: 18

Antal verksamheter med anmärkningar på trängsel: 2

Nationella och lokala restriktioner
Inga nya lättnader eller restriktioner har införts den senaste veckan.

Här kan du läsa mer om lättnaderna som införs den 1 juli. 

Mer om nationella förbud, råd, rekommendationer och restriktioner hittar du 

på krisinformation.se 

Aktuellt i kommunens verksamheter
Fröslunda bibliotek och Årby bibliotek har fortfarande stängt för besök men 

under sommaren finns biblioteksverksamhet vid Sommartorgen i Fröslunda

och Årby. Biblioteksbussen bedriver pop-up-verksamhet runt om i 

kommunen. 

På bibliotekstorget pågår aktiviteter måndagar och torsdagar 12-16 fram till 

och med 13 augusti.

Läs mer om hur Eskilstuna kommuns verksamheter påverkas av 

coronapandemin på eskilstuna.se 

Sammanfattning av veckan

https://regionsormland.se/halsa-vard/information-om-coronaviruset-covid-19/statistik-for-covid-19-i-region-sormland/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/juni/anpassning-av-smittskyddsatgarder-1-juli/
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/coronapandemin-detta-galler-just-nu
https://www.eskilstuna.se/kommun-och-politik/coronaviruset-och-covid-19/information-om-corona-covid-19


Smittspridning och vaccination 

Smittspridningen håller fortsatt låga nivåer i länet, men 

ökade med 11 fall jämfört med förra veckan. Totalt antal fall 

av Covid-19 i Sörmland vecka 26 var 40. Grafen visar 

utveckling av smittspridning i Sörmland. 

Just nu erbjuder Region Sörmland vaccin till personer som 

är 18 år eller äldre. Totalt antal vaccindoser givna i 

Sörmland till och med den 6 juli: 277 982.

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
Inga nya lättnader eller restriktioner har införts den senaste veckan. De 

allmänna nationella råden och rekommendationerna handlar om att: 

• Stanna hemma vid symptom.

• Umgås smittsäkert.

• Hålla avstånd till andra och undvika platser med trängsel.

• Resa på ett så smittsäkert sätt som möjligt.

• Arbeta hemifrån så ofta du kan.

• Träffa personer i riskgrupp på ett smittsäkert sätt.

Här kan du läsa mer om lättnaderna som infördes den 1 juli. 

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.

Trängselåtgärder
Eskilstuna kommun har ansvar att säkra att det inte blir trängsel på 

allmänna platser i kommunen. Vid trängsel kan kommunen behöva stänga 

av platser för allmänheten. 

Aktuell trängselrapport: 

Viss trängsel har rapporterats vid Mälarbaden och Sundbyholm. Badvärdar 

finns fortfarande på plats på de större badplatserna för att påminna 

badgästerna om att hålla avstånd. De står också vid parkeringsplatserna 

vid Mälarbaden och Sundbyholm för att informera folk om parkeringarna är 

fulla. Parkeringssituationen på dessa parkeringar har inte varit bra och 

därför kommer nya skyltar att sättas upp för att informera om var man får 

parkera och inte. 

Antal genomförda trängselkontroller på serveringsställen vecka 26: 18

Antal verksamheter med anmärkningar på trängsel: 2

Nationella och lokala restriktioner

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/juni/anpassning-av-smittskyddsatgarder-1-juli/
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 
Fröslunda bibliotek och Årby bibliotek har fortfarande stängt för besök men under sommaren finns biblioteksverksamhet vid Sommartorgen i 

Fröslunda och Årby. Biblioteksbussen bedriver pop-up-verksamhet runt om i kommunen. 

På bibliotekstorget pågår aktiviteter måndagar och torsdagar 12-16 fram till och med 13 augusti.

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

https://www.eskilstuna.se/kommun-och-politik/coronaviruset-och-covid-19/information-om-corona-covid-19

