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Presskommuniké 2020-11-06  
  

Kommunens lägesuppdatering kring Covid-19  

 
Smittspridningen av covid-19 ökar snabbt i Kronoberg. Därför beslutade Folkhälsomyndigheten och Region 
Kronobergs smittskyddsläkare att kraftigt skärpa råden för invånare och besökare i Kronobergs län. De 
skärpta råden gäller till 26 november, men kan förlängas. Se beslutet här  
 
I samband med de skärpta allmänna råden samlades representanter från kommunerna i länet, region 
Kronoberg och Länsstyrelse för att säkerställa ett samstämmigt förhållningssätt under torsdagen. Efter 
samverkansmötet i länet samlades Markaryds kommuns krisledningsstab för en dialog kring hur de allmänna 
råden kommer att påverka de kommunala verksamheterna och tog därefter fram förslag till beslut enligt 
nedan. 
 

Påverkade verksamheter till följd av de allmänna råden 
• Simhallen stängs för allmänheten och övriga aktiviteter ställs in. Simhallen hålls öppen för 

grundskolans simundervisning och för kommunal eller föreningsdriven simskola och simträning för 
unga upp till 15 år samt rehabiliteringsträning. Barn som ska delta i simskola möts upp av personal i 
dörren. Vårdnadshavare eller andra medföljande får inte vistas i lokalerna under undervisningen. 

• Bibliotek Kommunens bibliotek bibehåller ordinarie öppettider men slutar att vara en mötesplats. 
Låntagare uppmanas att i största möjliga mån nyttja bibliotekens digitala tjänster och att inte stanna i 
bibliotekets lokaler längre än nödvändigt. Hemkörning och utlämning vid ytterdörr av böcker till 
personer i riskgrupp fortsätter som tidigare. 

• Fritidsgårdar Fritidsgårdarna hålls öppna för barn/ungdomar 10–15 år. Antalet som vistas i 
lokalerna begränsas och aktiviteter anpassas. 

• Idrottshallar Idrottsanläggningar ute och inne stängs. Undantag görs för föreningsdriven träning för 
unga upp till 15 år samt för elitidrott på högsta nivå. Barn som ska delta i träning ska mötas upp av 
ledare i entré. Vårdnadshavare eller annan medföljande får ej vistas i lokalerna under träning. Ombyte 
ska ske på annan plats än i anläggningens omklädningsrum. 

• Kulturskolan fortsätter sin undervisning för unga upp till 15 år. Antalet deltagare begränsas och viss 
digital undervisning kan bli aktuell för ungdomar äldre än 15 år. 

• Kulturarrangemang Alla kulturevenemang och aktiviteter som arrangeras av Markaryds kommun 
ställs in. 

• Särskilda boenden Fortsatta säkra besök som sker enligt tidigare fastställda rutiner   

• Familjecentralerna stänger under denna period 
 
Från kommunens sida uppmanar vi till förståelse kring att de val alla i samhället gör idag, speglar, inom en 
snar framtid, vår vardag. Därför är det viktigt att alla förstår vikten av det egna agerandet och följer de 
allmänna råden. 
 
Krisledningsstaben kommer under kommande veckor att följa upp genomförda beslut vid inplanerade 
stabsmöte en gång per vecka och beredskap för att växla upp utifrån smittläge eller beslut av Regering och 
Folkhälsomyndigheten som påverkar medborgarna eller kommunens 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   
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