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Presskommuniké 2021-03-5 
 

Kommunens insatser kring Covid-19 
 

 

Tidigare rekommendation rörande utökad distansundervisning första veckan efter sportlovet, med 

anledning av att ledigheten kan ha inneburit nya kontakter och risker för ökad smittspridning innebar 

omställningar för kommunens personal och elever. 

Vi har under gångna vecka hållit gymnasieskolor och högstadieskolor, årskurs 8 och 9 helt på distans. 

Även årskurs 7 på grundskolan i Strömsnäsbruk har undervisats på distans. 

De kommunala inomhusanläggningarna har under veckan ej heller nyttjats eller varit bokningsbara för 

barn och ungdomar, födda 07 eller senare. Även kommunens fritidsgårdar och Kulturskolan har 

begränsat sina verksamheter ytterligare. 

Personal, elever och personer inom föreningsverksamheter som påverkats av den här veckans åtgärder 

ska ha en stor eloge. Alla inblandade har lyckats ställa om och anpassa både sig själva och sin utbildning 

eller verksamhet på ett fantastiskt sätt. 

Övriga kommuner i regionen har ungefär samma situation som Markaryd, en nedgång i antal elever sjuka 

i Covid-19 eller hemma med symtom. Även samhällsspridningen har minskat i regionen. Med detta 

rekommenderar smittskydd att vi återgår till närundervisning på högstadiet och gymnasiet på delvis 

närundervisning enligt tidigare planering. 

Det innebär att från och med måndag vecka 10 återgår högstadiet till närundervisning och gymnasiet 

delvis närundervisning enligt planering. 

Även möjlighet till träning och fritidsgårdar och Kulturskolan öppnar igen för ungdomar födda 2002 

eller senare kommande vecka. Såklart med alla åtgärder som tidigare för att begränsa smittspridning.  

Biblioteken fortsätter att ha stängt till den 21 mars enligt Folkhälsomyndigheten och regeringens 

rekommendationer. 

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 

Susanne Appelberg 
Områdesrektor, söder 
Utbildnings- och kulturförvaltningen 
0433-721 19 
susanne.appelberg@markaryd.se 

 
 

http://www.markaryd.se/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/03/nya-atgarder-for-att-bromsa-smittspridningen/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/03/nya-atgarder-for-att-bromsa-smittspridningen/
mailto:bengt-ove.olsson@markaryd.se
mailto:bengt.germundsson@markaryd.se
mailto:susanne.appelberg@markaryd.se

