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Presskommuniké 2022-03-11 
 

Information om Markaryds kommuns 
beredskap till följd av kriget i Ukraina 

 

Från och med idag kommer vi tre gånger per vecka att skicka en samlad information till media för 
att kontinuerligt skicka en uppdaterad lägesbild rörande det som är aktuellt i kommunen. 

Krisledningsstaben är aktiverad i Markaryds kommun. Staben arbetar på uppdrag av kommunchefen 
med syfte att åstadkomma samordning och gemensam inriktning genom samverkan mellan 
förvaltningarna och att använda kommunens resurser så effektivt som möjligt. 

Markaryds kommun har en bra beredskap och erfarenhet av att ta emot människor på flykt. Vi har i 
dagsläget resurser för att ta emot omkring 100 personer, men planerar även för att ha kapacitet att ta 
emot fler på längre sikt. Markaryds kommun står redo för att ta emot människor på flykt på 
Vandrarhemmet i Strömsnäsbruk. Vi har även påbörjat tömning och förberedelser på Solhäll. 
Beroende på händelseutvecklingen kan behovet öka och vi samverkar med Migrationsverket och 
Länsstyrelsen i dessa frågor.  

Vi ser en stor välvilja från näringsliv, föreningsliv och allmänhet, det är många som hör av sig och 
vill bistå på olika vis. Detta är vi både glada och stolta över. Det är vid sådana här händelser som de 
bästa sidorna i människor kommer fram och vi verkligen visar att det är tillsammans som vi gör 
varandra bättre! 

Länsstyrelsen Kronoberg (kronoberg.tillsammans@lansstyrelsen.se) samlar och samordnar initiativ 
och erbjudanden från civilsamhället. Om erbjudandet sedan behöver tas i anspråk blir man 
kontaktad.  

Platssamverkan uppe på Servicekontoret i Strömsnäsbruk (Lagastigsgatan 24) kommer att bli en 
central kontaktpunkt för frivilliginsatser. Just nu arbetar de i samverkan med civilsamhället för att 
skapa lokala nätverk i kommunen. 

Fastighetsägare som har lägenheter för uthyrning till människor som flytt, ska höra av sig till 
Migrationsverket på vaxjo-boende@migrationsverket.se . 

 

För ytterligare information kontakta… 

 

Krisledningsfrågor 

Bengt-Ove Olsson 
Stabschef 
0433-721 26 
bengt-ove.olsson@markaryd.se  

Politiska beslut 

Bengt Germundsson 
Kommunstyrelsens ordförande 
0433-720 10 
bengt.germundsson@markaryd.se  

Kommunövergripande frågor 
 
Elisabeth Fock 
Kommunchef 
0433-720 59 
elisabeth.fock@markaryd.se  
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