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Torsås kommun
i siffror...

90
689

Antal elever i grundskolan.

13
53

Andel som upplever ett gott
bemötande vid kontakt med
kommunen (%).

Handläggningstiden antal
dagar i snitt för att få
ekonomiskt bistånd.

Miljöbilar i kommunorganisationen
av totalt antal bilar (%).

70

Antal föreningar.

Vad gör

Torsås
Kommun

Förskola och fritidshem

Samhälle, arbete och infrastruktur

Våra förskolor och familjedaghem är till
för barn i åldern 1-5 år. Det finns även
öppen förskola i Torsås. Fritidshem är till
för skolbarn från sex till och med tolv års
ålder under skolfri tid.

Kommunen ansvarar för gator, vägar och
parker. Och även kollektiv- och färdtjänsttrafik samt räddningstjänst i samarbete med
Emmaboda kommun. Andra verksamheter
är näringsliv, hälsa och miljöskydd.
Individ och familjeomsorg
Individ- och familjeomsorgen (IFO)
ansvarar för ekonomiskt bistånd, råd, stöd
och insatser vid missbruk och beroende,
familjerätt samt råd och stöd och insatser
till barn, ungdomar och deras familjer.
Vård och omsorg

Grundskola inklusive
särskola
Grundskola årskurs 0-6 bedrivs
på samtliga fyra tätorter: Torsås,
Gullabo, Söderåkra och Bergkvara.
I Torsås bedrivs det även undervisning
för elever i år 7-9 samt särskola.
Gymnasieskola och vuxenutbildning
Gymnasieskolan i Torsås kommun bedrivs
dels genom Mjölnergymnasiet som drivs
av Kalmarsunds gymnasieförbund och
dels genom vårt eget Korrespondensgymnasium där cirka 450 distanselever studerar på Samhällsvetenskapsprogrammet,
Naturvetenskapsprogrammet, Humanistiskt program och Ekonomiprogrammet.
Kommunal vuxenutbildning samordnas
av Kunskapsnavet i Torsås, Kalmar och
Mörbylånga kommuner. Vid Kunskapsnavet får du vägledning och information om
utbildning inom hela vuxenutbildningen.

Verksamheten inom äldreomsorgen består av särskilda
boendeformer, hemtjänst,
korttidsplatser samt träffpunkter. Totalt finns cirka
80 särskilda boendeplatser
och två enheter.
Kultur, fritid och turism
Vi ansvarar för fritidsverksamhet i form
av exempelvis fritidsgårdar och sporthallar. Fritidsföreningarna erbjuder fotboll, innebandy, skytte, ridning, bordtennis
med mera. Det finns även kulturverksamhet med kulturföreningar, konst, hantverk
och musik som bärande inslag. Och så
givetvis har vi våra bibliotek. Välkomna in!

På vår turistbyrå kan du boka ditt semesterboende. Vi informerar gärna om Torsås
och våra närområden samt övriga delar av
Sverige. Kom in och köp biljetter till olika
evenemang, vykort eller presenter.

