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Presskommuniké 2021-04-16 
 

Kommunens insatser kring Covid-19 
 

 

I Region Kronobergs veckorapport av antal konstaterade fall ligger Markaryds kommun på 41 nya 

fall av covid-19. Vi är fortsatt inne i en uppåtstigande kurva och vi måste alla respektera och följa de 

restriktioner som finns. Precis som Folkhälsomyndigheten och regeringen meddelade tidigare idag 

gäller inte detta enbart för de som väntar på sin vaccination, utan det är fortfarande lika viktigt att 

inte möjliggöra att smittan förs vidare efter man själv har ett skydd mot själva sjukdomen.  

  

KCM meddelar att de kommer att fortsätta med en kombination av när- och distansundervisning för 

årskurs 1 och 2 april månad ut. Den 29 april kommer det att lämnas ett nytt besked om 

närundervisningen kan ökas på eller ej. Anledningen att vi förlänger kombinationen av när- och 

distansundervisning är en ren förebyggande åtgärd då vi ser att smittan har ökat bland yngre i olika 

delar av landet och att smittspridningen i Kronobergs län är fortsatt hög. Beslutet 

har fattats gemensamt av länets skolchefer.  

 

Våra bibliotek kommer fortsatt att vara stängda för fysiska besök, nytt beslut kommer att lämnas 

innan den 3 maj.  

 

Om alla fortsätter att förhålla sig till de restriktioner som gäller desto snabbare kan vi återgå till ett 

mer normalt liv. Fortsätt att hålla i och hålla ut, det kommer att bli bättre och det är viktigt att 

komma ihåg att ju mer vi håller i, desto fortare vänder vi kurvan.  

 

 

 

 

 

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  

Utbildnings- och kulturförvaltningen 

Rebecka Svensson 
Rektor KCM 
Utbildnings- och kulturförvaltningen 
0433-722 10 
rebecka.svensson@markaryd.se  
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