Välkommen till

Välkommen till oss i Degerfors!
-Att bo bra är viktigt
för oss alla!
Livskvalitet är ofta att leva i en trevlig och trygg miljö, nära till förskola,
skola och jobb. Det är något som
våra tätorter och kulturbygd kan
erbjuda. Vare sig du väljer att bo i
tätorterna eller på landet, i lägenhet eller villa så har du alltid nära till
naturen och till vatten!
I Degerfors kommun får du:
• En fantastisk boendemiljö med närhet
till sjöar, landsbygd och skogar
• En trygg miljö att bo och växa upp i
• En kommunal service med hög kvalitet
• Förskola och F-6-skola i samtliga tre
tätorter
• Ett mångsidigt och aktivt föreningsliv
• Dagligvarubutiker i samtliga tre tätorter
• Bra kommunikationer om du arbetspendlar
• Karlstad och Örebro med ”storstadsutbud” inom 45 minuters resavstånd
• Två flygplatser, som erbjuder både regionalt- och charterflyg, inom 45 minuters resavstånd

Roland Halvarsson,
Kommunstyrelsens ordförande

Degerfors kommun,
historia och lite mer

Redan 1660 startade Georg Camitz den första
hammarsmedjan, den som ligger till grund för
nuvarande Degerfors järnverk. Idag drivs verksamheten i järnverket av finska Outokumpu som
är världsledande på rostfri, varmvalsad plåt.
Kopplat till bruket växte två stora fritidsintressen
fram, fotbollen och musikkåren. Var du än befinner dig i Sverige och nämner Degerfors kommer
alltid fotbollen på tal. Det ligger en hel del i att
Degerfors IF är hela Sveriges lag. Med sina 29
säsonger i Allsvenskan och med spelare som
Gunnar Nordahl, Ralf Edström, Olof Mellberg,
Ola Toivonen och många, många fler finns det
mycket fotbollshistoria inne på det anrika Stora
Valla. Degerfors IF engagerar också ett stort antal ungdomar i sina sex flick- och elva pojklag.
Degerfors musikkår startade redan 1884 och har
haft stora framgångar. Ett antal framgångsrika
musiker har fått sin musikaliska bildning vid musikskolan och i musikkåren. Familjen Landgren,
med Nisse och hans Redhorn i spetsen, och
Torben Rehnberg är två exempel.

Fakta om Degerfors kommun

Degerfors kommuns vision

Kommunen har cirka 9 700 innevånare och
arealen är 386 km2.

Degerfors - kommunen som blir vald, om
och om igen, av medborgare, företag och
besökare

Mandatfördelning 2011-2014
Vänsterpartiet			20 mandat
Socialdemokraterna		
12 mandat
Moderaterna			
3 mandat
Centerpartiet			
2 mandat
Folkpartiet				
1 mandat
Kristdemokraterna		
1 mandat
Miljöpartiet				
1 mandat
Sverigedemokraterna		
1 mandat
Totalt				41 mandat

Ekonomi

Kommunalskatt			
Landstingsskatt			
Summa				
Antal anställda		

22,33 kr
11,02 kr
33,35 kr
Cirka 750 pers

• Vi är attraktiva och uppmärksammade
• Vi tar ansvar för en trygg och hållbar
framtid
• Vi åstadkommer en daglig service som
överträffar förväntningarna
• Vi förmår att leva i visionen och inte bara
prata om den
Vårt utåtriktade perspektiv är hållbar utveckling och vårt inåtriktade är effektiv
organisation.

Mer information om kommunen finns på vår
hemsida, www.degerfors.se.
Du når kommunens växel på tel 0586-481 00

Degerfors kommunvapen

Det blå mittfältet symboliserar istidens Svea
älv. Samhället har vuxit fram kring
Degerfors järnverk, vilket symboliseras av
järnmärket och kugghjulen.

Barn och utbildning
Kontaktuppgifter
Ordförande kultur- och utbildningsnämnden
Peter Pedersen			
tel: 483 92
Tf förvaltningschef 			

tel: 482 67

Barnomsorgshandläggare

tel: 482 31

Grundskola
Rektor F-6, norra skolområdet
Rektor F-6, södra skolområdet
Rektor 7-9				

tel: 484 01
tel: 483 12
tel: 483 30

Gymnasieskola
Rektor Letälvsskolan inkl gymnasiesärskolan
					tel: 483 03
Musikskolan				tel: 481 63
Må bra i skolan, skolhälsovård mm
					tel: 481 68
Skolskjutsfrågor			

tel: 484 72

Skolmat
Kostchef				tel: 615 63

Förskolan

Det finns 12 förskolor i kommunen. Pedagogerna arbetar med olika inriktningar på de
olika förskolorna med målet att ge en god
omsorg med en verksamhet som är rolig,
trygg och lärorik.

Skolor i Degerfors

Bruksskolan på bilden ovan är en av fem F-6
skolor i kommunen. Tre i Degerfors, en i Svartå
och en i Åtorp. Högstadiet är förlagt till Stora
Valla-skolan i Degerfors.
Kultur- och utbildningsnämndens prioriterade mål
för verksamheten är:
• ökat fokus på kunskap och lärande
• allas delaktighet och inflytande
• ökad samverkan med närsamhället
• god hälsa och trygghet
• entreprenörskap, ökad upptäckarlust och
nyfikenhet
Gymnasieskolan och vuxenutbildning bedrivs
sedan januari 2011 i samverkan med Karlskoga i
Möckelngymnasiet. Verksamhet finns på Letälvsskolan i Degerfors och på Bergslagsskolan och
Bregårdsskolan i Karlskoga.

Musikskolan
Det är roligt att spela ett instrument när man märker att man behärskar det och att det låter ungefär som man tänkt sig. Men riktigt roligt blir det inte förrän man spelar ihop med andra.I ensemblen eller orkestern träffar du kompisar, får vara med på uppträdanden och kanske göra resor
tillsammans. Det är i samspelet man utvecklas, både som musiker och som människa. Därför är
vi så måna om att du ska spela i en ensemble eller orkester.
Hos oss finns det en mängd möjligheter; blåsorkestrar, stråkorkestrar, gitarrorkester, rockgrupp,
saxofonkvartett, träblåsensemble, slagverksensemble med mera. Vilken orkester eller ensemble
du spelar med beror på vilken instrumentgrupp du valt och på vilken nivå du befinner dig.
Äger du inget instrument finns de flesta att hyra till ett lågt pris.

Vård, stöd och omsorg
Kontaktuppgifter
Ordförande socialnämnden
Anitha Bohlin-Neuman		

tel: 481 44

Förvaltningschef 			

tel: 482 40

Individ- och familjeomsorgschef tel: 482 45
Omsorg om funktionshindrade, versamhetschef
					tel: 482 35
Handläggare LSS och för personer med funktionshinder				tel: 481 19
Vård och omsorg, verksamhetschef
					tel: 482 88
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
					tel: 484 12
Letälvsgården enhetschefer
					tel: 481 91
					tel: 481 90
Västergården enhetschef		

tel: 481 31

Biståndshandläggare		

tel:481 00 vx

Samordnare anhörigstöd		

tel: 484 77

Socialförvaltningens verksamhet
• Vård och omsorg
• Handikappomsorg
• Individ- och familjeomsorg
Vård och omsorg om äldre bedrivs som
stöd i det egna boende och i särskilt boende. Samtliga insatser grundas på behovsprövning. Inom hemvård kan insatser som
trygghetslarm, personlig omvårdnad, städ
och inköp beviljas.

Särskilt boende bedriver kommunen på
Letälvsgården och Västergården och är ett
permanent boende för personer med omfattande behov av vård och omsorg. Våra
särskilda boenden har olika inriktningar för
att på bästa sätt hjälpa och stödja vårdtagaren. Det finns boenden för personer med
Individ- och familjeomsorg
fysiska funktionsnedsättningar, för personer
Kommunens socialtjänst bedriver olika former med demens och för personer med särav stöd och insatser för barn och föräldrar,
skilda behov.
stöd och vård för missbrukare och ansvarar
för kommunens försörjningsstöd.
Handikappomsorg
Familjestödet sker genom familjecentralen,
rådgivning, kontaktfamilj med mera. Missbruksvården erbjuder öppenvård, beroendemottagning, stödsamtal och behandling enligt
12-stegs modellen.

Insatserna ges utifrån LSS - lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade.
Insatserna kan bestå av avlösarservice,
korttidstillsyn, kontaktperson, bostad med
särskild service, daglig verksamhet med
mera.

Återvinning och avfallshantering
En relativt enkel åtgärd för att minska belastningen på
miljön är att sortera sina sopor. Degerfors kommun
transporterar årligen runt 2 700 ton hushållsavfall till
Karlskoga värmeverk för energiåtervinning. Det är viktigt
ur både miljö- och abonnentekonomisk synvinkel att
mängden minskas. Dina gamla förpackningar kan återvinnas och bli material till nya. Även gamla leksaker kan
tas om hand och återvinnas. Ja, till och med farligt avfall
kan bli något nytt när det får möjligheten att tas om hand –
på rätt sätt. Läs mer på www.degerfors.se/atervinning
Vid återvinningscentralen på
Industrigatan kan du lämna sorterat
avfall utan kostnad, t ex trädgårdsavfall,
elektronikavfall och farligt avfall.
Öppettider:
• Mån och ons 14-18
• Tis och tor 14-16
• Fre 11-16
• Lör 9-12

Återvinningsstationer för glas, hård- och mjukplast,
metall- och pappersförpackningar samt tidningar
finns på åtta platser i kommunen:
• Åtorp, Lantmannavägen
• Svartå, Industrivägen
• Teliahuset, vid Posten
• Parkeringen, Kristinagränd
• Bruket, Bruksvägen
• Nya Brogatan, Slingan
• Strömtorp, Arngärdegatan
• Folkets park

Degerfors bibliotek - kommunens eget vardagsrum

I mer än 3 000 år har biblioteket fungerat som centrum för kunskap. På biblioteket finns tillgång
till sakkunnig hjälp och ett stort utbud av olika tjänster. Biblioteket är en plats för möten kring olika
intressen och kulturer oavsett förutsättningar, ålder eller kön. En plats för alla barn som vi vill ska
få tillgång till ett brett och varierat utbud.
På biblioteket kan du
• Låna böcker
• Läsa facktidskrifter och dagstidningar
• Hyra filmer
• Surfa på internet
• Ta en fika
• Boende i Svartå och Åtorp har tillgång
till bokbuss varannan vecka

•

Vi kan även hjälpa dig med att
• Faxa till hela världen
• Skanna material till e-postadress
• Kopiera i såväl svartvitt som färg
• Laminera upp till storlek A4

Läs mer om oss på www.degerfors.se/bibliotek

Natur och kultur
Degerfors kommun är vackert belägen längs Letälvens dalgång, mellan sjöarna
Möckeln och Skagern. Välkommen att vandra på stigar som vill bli trampade på!
Naturupplevelser
Kommunen har under en rad av år
arbetat med att med varsam hand
ta fram och akta det vackra i vår
natur. Idag erbjuder vi dryga 20
utflyktsmål med vandringsleder i
olika svårighetsgrad och på flertalet platser grillplatser med ved
och andra bekvämligheter. Några
exempel är Sveafallen, Rönningshyttan och Gryten.

Hembygdsgårdar
Knutsbols hembygdsgård, med
sin fantastiska utsikt över Möckeln
är en riktig oas. Café Sommarkransens hembakta bröd välkomnar besökarna sommartid. Svartå
hembygsgård bjuder in till bruksmuseum, café och många
andra aktiviteter.

Degernäs/Ramshöjden
Ett härligt rekreationsområde.
Det är lätt att för barnfamiljer
och funktionshindrade att besöka området för att bada, fiska
eller kanske grilla vid Möckelns
strand. Här finns också en av
Sveriges vackrast belägna
golfbanor och Degernäs
camping.

Kulturcentrum Berget
De gamla arbetarbostäderna
inrymmer idag café, handelsbod,
hantverksbodar, smedja och bakerstuga. Sommartid hoppar getter
och får runt i djurhagarna och på
sagovinden kan man träffa Långhoppa hare och alla dom andra
figurerna i Svingelskogen. Passa
på att uppleva den vackra trädgården vid en av sommarens
musikkvällar.

Viktiga kontaktuppgifter
Degerfors kommun						tel: vx 0586-481 00
Medborgarplatsen, Degerfors
Pilgårdens vårdcentral						tel: 0586-488 01
Pilgatan 2, Degerfors
Apoteket Vågen							tel: 0771-45 04 50
Medborgargatan 10, Degerfors
Polisen i Degerfors						tel: 114 14
Medborgargatan 16 b, Degerfors
Näringslivskontoret						tel: 0586-483 90
Medborgarplatsen/Medborgargatan
Försäkringskassan 						tel: 0771-52 45 24
Lasarettet i Karlskoga
Biblioteket i Degerfors
Medborgarplatsen							tel: 0586-481 10

Adresser till några hemsidor:

Degerfors kommun				www.degerfors.se
Kulturcentrum Berget				www.kulturcentrumberget.com
Naturupplevelser					www.degerfors.se/naturarenor
Aktiviteter etc					www.degerfors.se/seochgora
Förskolan						www.degerfors.se/forskolan
Grundskolan					www.degerfors.se/grundskolan
Gymnasium						www.mockelngymnasiet.se

Detta informationsblad ges ut av Degerfors kommun.

