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Presskommuniké 2021-05-14 
 

Kommunens insatser kring Covid-19 
 

 

I Markaryds kommun ligger antalet bekräftade fall sedan föregående vecka på 17 fall. Vi ser en 

minskning för tredje veckan i rad, vilket är mycket positivt. Det är fortsatt en hög andel inlagda på 

sjukhus i länet och att åldern på inneliggande sjuka sjunker i ålder. Det här ser vi som mycket 

oroande och vi hoppas därför att alla fortsätter att göra allt de kan för att förhindra smitta och föra 

smittan vidare.  

Det är inte enbart ett fortsatt allvarligt läge på regional nivå, under onsdagens pressträff skickade 

Regeringen en tydlig signal om att läget är fortsatt allvarligt även på nationell nivå. “På grund av det 

fortsatt höga trycket på sjukvården ser vi inte det möjligt med några lättnader den 17 maj, dessa 

kommer i stället att ske den 1 juni”. 

På kommunal nivå innebär det bl. a att biblioteken hålls fortsatt stängda tills åtminstone den 31 maj. 

KCM kommer att ha en kombination av när- och distansundervisning för årskurs 1 och 2 under 

vecka 20 och 21, därefter lämnas ett nytt beslut. Praktiska moment i undervisningen, inplanerade 

prov eller andra examinationer genomförs som tidigare på plats.   

Markaryds kommun uppmanar våra kommuninvånare, näringsliv, föreningsliv och de som vistas i 

vår kommun och region att fortsatt begränsa sina sociala kontakter till en mindre krets och att träffa 

dessa utomhus. Följa de aktuella rekommendationerna, både nationella och regionala.  

Att vaccinera sig när tillfället kommer är livsviktigt för att få stopp på smittspridningen och för att 

kunna komma tillbaka till en mer normal vardag igen. 

 

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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