
 

Postadress  Besöksadress Telefon Webb / E-post Organisations nr. Giro 
Box 74 

28522 Markaryd 
Drottninggatan 11 

285 31 Markaryd 
0433 – 72 000 www.markaryd.se 

ks@markaryd.se 
212000-0654 Plusgiro: 348 24-3 

Bankgiro: 279-5706 

 

Presskommuniké 2020-05-15 
 

Kommunens insatser kring Covid-19 
 
I Markaryds kommun ser vi en ökning av antalet smittade. Regionen redovisar fr o m förra veckan statistik på 
kommunnivå och denna vecka ligger antalet bekräftade fall på 44 mot 27 förra veckan. Det är därför fortsatt 
av största vikt att både vi inom kommunen, men även allmänheten och besökare fortsätter att ta smittorisken 
på största allvar och med det i åtanke fortsätta följa myndigheters riktlinjer för att minska smittspridningen.i 
Markaryds kommun, liksom övriga aktörer i Kronobergs län fortsätter att följa de nationella riktlinjerna 
gällande Covid-19 från Folkhälsomyndigheten och andra statliga myndigheter och gör inte avsteg från dessa. 
Detta i enlighet med ett gemensamt inriktningsbeslut taget av krisaktörerna i länet. Markaryds kommun 
hanterar frågan om COVID 19 på högsta nivå genom vår krisledningsstab. Vi prioriterar vår verksamhet och 
våra resurser så att största möjliga skydd för äldre, sjuka och andra riskgrupper i samhället kan uppnås.  

Under vecka 20 har krisledningsstaben i Markaryd hanterat följande frågor: 

• Utbildnings och Kulturförvaltningen (UKF) har under veckan beslutat kring studentfirandet som 

äger rum den 5 juni https://www.markaryd.se/arkiv/nyheter/2020-05-12-studentfirandet-2020.html  

• Vi närmar oss även nationaldagen och som tidigare informerats om är det traditionella 

nationaldagsfirandet inställt. Medborgarceremonin för våra nya kommuninnevånare som har fått 

uppehållstillstånd kommer att ske vid annat tillfälle. Nationaldagsfirandet kommer den 6 juni att 

uppmärksammas ”Digitalt” https://www.markaryd.se/arkiv/nyheter/2020-05-13-digitalt-

nationaldagsfirande-i-markaryds-kommun.html  

• Markaryds kommunhar en tradition av att erbjuda ungdomar feriepraktik och även detta år, trots 

Covid-19 och att vi inte kan erbjuda feriepraktik inom omsorgen, har vi kunnat erbjuda 

feriepraktikplats till alla sökande. Detta är något som vi är riktigt stolta och glada över. Tack till alla er 

som bidrager med feriepraktikplatser. 

• Socialförvaltningen arbetar hårt med personalförsörjning och under denna veckan har vi genom 

samverkan med Ljungby ”lånat in” två medarbetare till vård- och omsorg. Semesterplanering pågår 

och vi uppmanar alla med ett stort intresse och engagemang kring vård och omsorg söker våra 

extratjänster till följd av Covid-19. http://www.markaryd.se/sidor/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-

oss/lediga-jobb.html?rmpage=job&rmjob=326&rmlang=SE  

Till sist vill vi rikta en uppmaning till dig som invånare och besökare i Markaryds kommun. Det är viktigt att vi 

fortsatt håller oss socialt distanserade och inte besöker 70+ och personer som tillhör riskgrupp. Genom att på ett 

hövligt sätt påpeka om någon står för nära i kön i butiken eller på andra platser som vi befinner oss på, kan du 

bidraga till att minska smittspridningen i vår kommun. 

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  

Rekrytering inom omsorgen 

Malin Liljegren 

Enhetschef 

0433–721 82 

malin.liljegren@markaryd.se  
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