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Presskommuniké 2021-05-28 
 

Kommunens insatser kring Covid-19 
 

 

Regeringen meddelade igår att lättnader av restriktioner nu succesivt kommer att ske. Regeringens 
plan innehåller fem steg.  
Steg 1 inleds den första juni, och innebär lättnader främst för allmänna sammankomster och 
offentliga tillställningar. Restauranger och likande verksamheter tillåts att hålla öppet till 22:30.  
 

Det sista steget (steg 5) kommer enligt regeringen och Folkhälsomyndigheten tidigast att infalla 
under september månad och kommer då att innebära att restriktioner och rekommendationer som 
införts med anledning av covid-19 i princip upphör helt.  
 

Regeringen är angelägen om att avvecklingen av restriktionerna sker ansvarsfullt, och med beredskap 
för att hantera en situation där smittspridningen åter ökar. Vi uppmanar därför från kommunens 
sida fortsatt till att umgås i mindre krets och inte samlas i större sällskap för exempelvis skol-
avslutningar eller midsommarfirande.  
Andelen sjuka i Covid-19 i Markaryds kommun sjunker ytterligare denna vecka och uppgick till 11 
personer, vilket innebär att vi går stadigt neråt för fjärde veckan i rad, vilket är mycket positivt.  
 

Regeringens beslut innebär att de regionala rekommendationer som Region Kronoberg utfärdade 
den 7 juni i stort upphör att gälla den 31 maj. Den enda restriktionen som kvarstår är att Regionen 
fortsatt rekommenderar distansundervisning på länets gymnasieskolor. Lättnaderna för allmänna 
sammankomster och offentliga tillställningar innebär bland annat att idrotts- och kulturarrangemang 
kan genomföras inomhus med sittande publik med max 50 deltagare.  
 

Markaryds kommun kommer att öppna upp biblioteken från och med tisdag den 1 juni, men med 
vissa besöksrestriktioner, för att undvika nära kontakt med andra besökare. Vidare kommer 
lägerverksamhet för barn och ungdomar att tillåtas i mindre skala. Våra träningshallar kommer 
fortsatt att hållas stängda för vuxna, och vi uppmanar till träning utomhus. 
 

KCM kommer fortsatt att ha en kombination av när- och distansundervisning för årskurs 1 och 2 
terminen ut. Detta beroende på att det fortfarande är högst smittspridning i åldrarna 17-19 år i länet. 
Med anledning av detta har skolcheferna i länet beslutat att förlänga när och distansundervisningen 
terminen ut. Studenterna samlas på KCM den 10 juni för studentavslutning.  Årskurs 1 och 2 samlas 
klassvis för skolavslutning fredagen den 11 juni. ”Vår förhoppning är att det nya läsåret kan starta 
med samtliga elever på plats”, säger rektor Rebecka Svensson 
 

Markaryds kommun uppmanar fortsatt 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. Följ de aktuella rekommendationerna, både nationella och regionalt. 
Att vaccinera sig när tillfället kommer är viktigt 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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