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Presskommuniké 2020-11-20  
  

 

Kommunens lägesuppdatering kring Covid-19  

 
 
 

Smittspridningen i länet fortsätter och vi måste fortsatt hålla avstånd, begränsa våra sociala kontakter 
samt följa de lagar, allmänna råd och riktlinjer som regering och Folkhälsomyndigheten beslutat om. 
Från och med idag är alkoholförsäljning på krogarna inte tillåtet efter klockan 22:00 och krogarna 
ska stänga senast 22:30. Att detta efterlevs följs upp genom tillsyn av kommunens 
alkoholhandläggare, som kan få bistånd av polisen i samband med tillsyn. 
 
De flesta kommuner i Kronobergs län vittnar om ett stort antal sjukskrivna medarbetare inom skola 
och förskola. Detta gäller även för Markaryds kommun, men läget ser något bättre ut än föregående 
vecka. Genom testning och negativa svar hoppas vi att de flesta som är sjukskrivna kan vara i tjänst 
inom kort. 
 
Under veckan beslutade regeringen om nya riktlinjer för att kunna genomföra distansundervisning 
för gymnasieelever. Skolledningen i Markaryds kommun har valt att i nuläget inte börja med 
distansundervisning på KCM. Rektor Rebecka Svensson ser ett stort värde i att eleverna är på plats 
på skolan och att åtgärder har vidtagits för att så långt möjligt undvika trängsel bland eleverna på 
skolan. Rektor, fackliga företrädare och skyddsombud samarbetar i riskanalyser och för att 
tillsammans vidta eventuellt ytterligare åtgärder för att minska trängsel i våra lokaler. Det finns en 
färdig planering för att snabbt kunna gå över till distansundervisning om behov uppstår.  
 
Krisledningsstaben fortsätter att samlas kontinuerligt för analys av fattade nationella beslut och hur 
dessa ska kunna omsättas i våra verksamheter. 
 
 

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 
  

Utbildningsfrågor 
Rebecka Svensson 
Rektor 
0433-722 10 
rebecka.svensson@markaryd.se  
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