
 

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 2020-04-17 

 
Kommunens insatser kring Covid-19 
 

Markaryds kommun, liksom övriga aktörer i Kronobergs län följer 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.  

 

I enlighet med uppgifterna ovan har vi under den gångna veckan bland annat gjort följande insatser: 

 

• Mat till gymnasielever är nu igång och ett trettiotal elever har avhämtat matlådor. 
Beställning sker genom en länk där man i förväg går in och beställer. Finns även ett 
samarbete mellan kommunerna där vi har elever som går på gymnasiet i annan kommun 
eller vice versa i vår kommun kan man hämta matlåda i sin hemkommun. 

• Nationaldagsfirandet har diskuterats lokalt och regionalt. Information kommer att gå ut 
från kommunerna i nästa vecka, men firandet kommer inte att ske som traditionellt 
brukar ske i hembygdsparken i Markaryd. 

• Under påskhelgen kom det upp ett påstående från Myndigheten för Samhällsskydd och 
Beredskap kring att det kunde uppstå vattenbrist något som senare dementerades. Frågan 
är efter det behandlad i krisledningsstaben och vi ser i nuläget inga som helst tecken på att 
vattenproduktionen påverkas eller kommer att påverkas av Covid-19. 

• Frågan kring feriejobb har också lyfts upp i staben och 160 ungdomar har sökt feriejobb, 
feriejobben påverkas inte av Covid-19 utan tillsätts på samma sätt som föregående år. 

• Kommunledningen har i veckan beslutat om att viss administrativ personal ska 
distansarbeta, detta om arbetet medger och att man kan koppla upp sig hemifrån. Den 
kommunala servicen gentemot medborgarna påverkas inte utan det kommer fortsatt att 
vara bemannat på plats i samtliga 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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