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Presskommuniké 2021-01-08  
  

 

Kommunens lägesuppdatering kring Covid-19  

 
Länsstyrelsen bedömer är att vi har en betydande påverkan i länet och ser en betydande negativ 
trend i kommunernas och regionens lägesbild. Antalet inlagda på sjukhus är fortsatt högt i länet 
vilket signalerar att det är en fortsatt hög smittspridning. 

Markaryds kommun tar nu höjd för att smittspridningen kan öka ytterligare efter julledigheterna och 
har beredskap för att hantera en ökad sjukskrivning bland personalen. Administrativ personal 
arbetar i stor utsträckning hemifrån och politiska möten genomförs i allt större utsträckning digitalt. 
Kommunhuset i Markaryd hålls fortsatt öppet men vi ber våra medborgare att i första hand använda 
våra digitala tjänster eller ringa kommunen.  

Möjlighet för högstadiet att bedriva undervisning på distans.  
Regeringen avser att besluta idag fredag om en förordningsändring som bland annat innebär att elever i grundskolans 
högstadium under vissa förutsättningar kan få fjärr- eller distansundervisning om det behövs för att minska trängsel i 
kollektivtrafiken eller om antalet elever som är samtidigt närvarande i skolans lokaler behöver begränsas. 
Förordningsändringen är planerad att träda i kraft den 11 januari 2021 och gälla fram till den 24 januari. 

En övergång till distansundervisning kan ske först när vi vidtagit alla möjliga åtgärder och att vi ändå 
bedömer risk för smittspridning kan vi via huvudman (skolchefen) gå över till hel eller del av 
distansundervisning för enskild högstadieskola eller för hela kommunens högstadieskolor. Om 
beslut om distansundervisning ska vi fortsatt erbjuda lunch till alla elever. 

Smittskyddsläkaren rekommenderar kommunerna i länet att vi fortsätter bedriva undervisningen på 
plats i skolan utifrån läget i Kronoberg. Barn i åldrarna 10–14 år har legat på en ganska stabil siffra 
gällande konstaterade smittade from v.44 fram tills nu, så de bedöms inte vara drivande i 
smittspridningen. Smittskyddsläkaren säger även att det är viktigt att tänka på om konsekvensen av 
åtgärden balanserar effekten av den annars är det inte en relevant åtgärd. Med det förespråkar han att 
skolorna ska vara öppna. Alla kommuner i länet förutom en arbetar för att eleverna på högstadiet 
ska starta terminen som planerat.  

Skolledningen i Markaryd har beslutat att följa smittskyddsläkarens rekommendationer men har en 
beredskap för att ställa om till distansundervisning vid behov. Riskanalys är genomförd på 
kommunens skolor inför terminsstart och samtlig personal återsamlas idag efter jullovet, Och 
kommer då att få utförligare information kring vad man bör tänka på i kontakt med elever och 
personal samt vilka åtgärder man bör tänka på för att undvika trängsel i skolmiljön. 

Vaccination är påbörjad på våra särskilda boenden och följer den vaccinationsplan som utarbetats 
gemensamt i länet. Vi har nu en möjlighet att bromsa pandemin där varje enskilt beslut kring 
vaccination kan rädda liv och.  

 

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 
  

 
 

  

  

 

http://www.markaryd.se/
mailto:bengt-ove.olsson@markaryd.se
mailto:bengt.germundsson@markaryd.se

