
Sammanfattning av perioden 25 juni – 1 juli 2021

Eskilstuna kommuns övergripande 
lägesbild med anledning av covid-19



Smittspridning och vaccination
Smittspridningen fortsätter att minska i länet och kommunen. Totalt antal 

fall av Covid-19 i Sörmland vecka 25 var 29, vilket är en minskning med 

12 fall från föregående vecka. 

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

äldre. Totalt antal vaccindoser givna i Sörmland till och med den 29 juni: 

262 314.

Mer statistik för covid-19 från Region Sörmland

Trängsel
Ingen trängsel på badplatser har rapporterats under veckan. Detta trots 

att vädret har varit soligt och varmt. Badvärdar finns fortfarande på plats 

på de större badplatserna för att säkerställa att trängsel inte uppstår. 

Inga trängseltillsyner på serveringsställen gjordes under vecka 25. 

Nationella och lokala restriktioner
Från och med den 1 juli lättas några av de nationella råden och 

restriktionerna. Rådet att bara umgås i en mindre krets förändras. Istället blir 

rådet från och med 1 juli att umgås på ett smittsäkert sätt, till exempel genom 

att träffas utomhus. Rådet om munskydd i kollektivtrafik tas också bort.

Regleringen av öppettider för serveringsställen försvinner. Begränsningen på 

storlek på sällskap på uteserveringar slopas också. 

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
Med anledning av Folkhälsomyndighetens uppdaterade råd och riktlinjer har 

vi återigen möjlighet att hyra ut kommunens scener för verksamhet med 

publik.

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


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 25 

var 29, vilket är en minskning med 12 fall från föregående 

vecka. 

Just nu erbjuder Region Sörmland vaccin till personer som 

är 18 år eller äldre. Totalt antal vaccindoser givna i 

Sörmland till och med den 29 juni: 262 314.

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
Från och med den 1 juli lättas några av de nationella råden och 

restriktionerna. Rådet att bara umgås i en mindre krets förändras. 

Istället blir rådet från och med 1 juli att umgås på ett smittsäkert sätt, 

till exempel genom att träffas utomhus. Rådet om munskydd i

kollektivtrafik tas också bort.

Regleringen av öppettider för serveringsställen försvinner. Från och 

med den 1 juli slopas också begränsningen på storlek på sällskap på 

uteserveringar. Inomhus ökas den maximala storleken på sällskap till 

åtta personer. Sällskap ska sitta ner och kunna hålla avstånd såväl 

inomhus som utomhus.

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 

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: 

Ingen trängsel på badplatser har rapporterats under veckan. Detta trots att 

vädret har varit soligt och varmt. Badvärdar finns fortfarande på plats på de 

större badplatserna för att säkerställa att trängsel inte uppstår. 

Inga trängseltillsyner på serveringsställen gjordes under vecka 25. 

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 
Med anledning av Folkhälsomyndighetens uppdaterade råd och riktlinjer har vi återigen möjlighet att hyra ut kommunens scener för verksamhet 

med publik.

• Teatern: max 185 personer

• Lokomotivet: max 300 personer

• Konserthallen: max 250 personer

• Lilla scenen: max 30 personer

Samlings- och möteslokaler kan endast bokas för verksamhet avsedd för barn och unga (barn och unga födda 2005 eller senare). Vi följer 

utvecklingen noga och beslut kan komma att ändras. Vid frågor, kontakta uthyrningen@eskilstuna.se

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

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

