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Verksamhetsdeklaration FOKUS-förvaltningen
Verksamhetsidé
FOKUS-förvaltningens uppdrag gäller alla samhällsmedborgare, med ett särskilt fokus på
barn och unga. FOKUS-förvaltningen (Fritid Och Kultur Utbildning i Samverkan) ansvarar
för barnomsorg, grundskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, elevboende med internat,
vuxenutbildning, kulturskola samt fritids-och kulturförvaltningen i Dals-Ed. Förvaltningen
bistår FOKUS-nämnden med sakkunskap och beslutsunderlag och verkställer beslut
nämnden tar, samt sköter det dagliga myndighetsarbetet.
För FOKUS-förvaltningens verksamheter gäller samma grundläggande perspektiv och
värderingar som styr utbildningsväsendets arbete: Utbildningen inom skolväsendet syftar
till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja
alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.
Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och
de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.
I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges
stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att
uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig
utbildningen.
Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers
allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande
individer och medborgare. (1 kap. 4§ Skollagen)

Styrande dokument
Skollagen: Verksamhetens syfte, ramar och mål som t ex huvudmannens ansvarsområden.
Kommunallagen: Verksamhetens syfte, ramar och mål som t ex demokratins organisering.
Förvaltningslagen: Verksamhetens ramar som t ex myndighetens organisering.
Offentlighets- och sekretesslagen: Verksamhetens ramar som t ex styrning av rutiner och
handläggning.
Övrigt: Kommunala mål och riktlinjer, Bibliotekslagen, LSS, Hälso- och sjukvårdslagen,
Skollagen tillhörande förordningar och allmänna råd. Barnkonventionen,
Diskrimineringslagen, Salamancadeklarationen, Arbetsmiljölagen, Socialtjänstlagen m.fl.

Vision och värderingar
Leda, stödja och samordna politikens och verksamheternas utveckling i linje med uppdrag
och mål och i detta arbete förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna
och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.
Alla tar sin yrkesroll på allvar i sakligt och objektivt bemötande, bidrar till god
verksamhetsmiljö och ser varje människas värde.
FOKUS-förvaltningen ska stå för pålitlighet och positiva förväntningar och arbeta enligt
hållningen “Kloka tillsammans”.
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