
Sammanfattning av perioden 18-24 juni 2021

Eskilstuna kommuns övergripande 
lägesbild med anledning av covid-19



Smittspridning och vaccination
Smittspridningen fortsätter att minska i länet. Totalt antal fall av Covid-19 i 

Sörmland vecka 24 var 41, vilket är en minskning av 31 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 22 juni: 

246 103.

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
• Eskilstuna stadsmuseum öppnade igen 16 juni. Besök i utställningen Lilla 

stadsmuseet behöver förbokas via telefon 016-710 23 75.

• Lagersbergs säteri öppnade den 21 juni. Max 8 personer på visningar, 

café utomhus i tält och korgverkstad utomhus i tält. 

• Med anledning av Folkhälsomyndighetens uppdaterade råd och riktlinjer 

har vi återigen möjlighet att hyra ut kommunens scener för verksamhet 

med publik.

Läs mer om hur Eskilstuna kommuns verksamheter påverkas av 

coronapandemin på eskilstuna.se 

Trängsel
Badvärdar finns på plats på de större badplatserna för att säkerställa att 

trängsel inte uppstår. Värdarna har rapporterat att avstånd kunde hållas på 

badplatserna i helgen trots det soliga och varma vädret. 

Inga serveringsställen har fått någon anmärkning på trängsel. 

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
https://www.eskilstuna.se/kommun-och-politik/coronaviruset-och-covid-19/forandringar-i-kommunens-verksamheter


Smittspridning och vaccination 

Smittspridningen fortsätter att minska i länet. Grafen visar 

utveckling av smittspridning i Sörmland. Totalt antal fall av 

Covid-19 i Sörmland vecka 24 var 41, vilket är en 

minskning av 31 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 22 juni: 246 103.

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

• begränsa nya nära kontakter.

• 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.

• bedriva idrotts- och fritidsaktiviteter 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.

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: Badvärdar finns på plats på de större 

badplatserna för att säkerställa att trängsel inte uppstår. Värdarna har 

rapporterat att avstånd kunde hållas på badplatserna i helgen trots det 

soliga och varma vädret. Besökare var också bra på att respektera de råd 

de fick från feriearbetarna. 

Antal tillsynsbesök på restauranger, krogar och caféer: 5

Antal verksamheter med anmärkningar på trängsel senaste veckan: 0

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:

• Eskilstuna stadsmuseum öppnade igen 16 juni. Besök i utställningen Lilla stadsmuseet behöver förbokas via telefon 016-710 23 75.

• Lagersbergs säteri öppnade den 21 juni. Max 8 personer på visningar, café utomhus i tält och korgverkstad utomhus i tält. 

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

verksamhet med publik.

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

https://www.eskilstuna.se/kommun-och-politik/coronaviruset-och-covid-19/forandringar-i-kommunens-verksamheter

