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Presskommuniké 2020-03-27 

 
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 

• Uppmanar besökare till Kommunfullmäktige att istället se sammanträdet via livesändningen. 

• Man har beslutat att halvera antalet medverkande i Kommunfullmäktige. 

• Vid regional rådets möte i Växjö beslutades att besöksrutinerna på särskilda boenden kommer att 
skärpas ytterligare fr o m nästa vecka. För att komma in krävs, förutom att man är frisk 
godkännande av enhetschefen eller sjuksköterska på boendet. 

• Vi har rapporterat till Länsstyrelsen kring vilka företag som kan bistå med tillverkning av 
skyddsutrustning till regionen och länets kommuner.  

• Utbildnings- och kulturförvaltningen har utifrån MSB:s föreskrifter och allmänna råd om omsorg 
för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet, påbörjat arbetet med att tolka 
föreskriften och förbereda utskick till vårdnadshavarna 
https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-forsvar/samhallets-

funktionalitet/foreskrift-om-omsorg-for-barn-med-vardnadshavare-i-samhallsviktig-verksamhet/ 

• Vi har anpassat utspisningen i våra skolrestauranger utifrån Folkhälsomyndighetens riktlinjer. 
Eleverna kommer nu mer utspritt och släpps in efterhand enligt samordning av klasslärarna. 

• Vi planerar fortsatt för stort personalbortfall i våra verksamheter och är beredda att omfördela 
personal där det fattas personal, vi gör detta tillsammans och stöttar över förvaltningsgränserna 
när spå behövs. 

Kommunstyrelsens ordförande, Bengt Germundsson poängterar att vi måste ha respekt för att vi befinner 

oss i en allvarlig situation, som kan bli långvarig. Vi måste vara beredda på att göra de åtgärder som krävs. 

Samtidigt måste vi tillåta oss själva att ha en vardag även i detta. 

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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