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”Tjörn lyssnar på barn och unga”

Tjörn lyssnar på barn och unga
– och skapar framtid tillsammans.

Utifrån Barnkonventionens artiklar 3 och 12

Inledning  
Barn- och ungdomsplanens övergripande syfte är att 
skapa goda uppväxtvillkor för barn och unga, 0–24 år, 
i Tjörns kommun. Målet för planen är att skapa ett hel-
hetsperspektiv och en gemensam riktning för nuvarande 
och kommande satsningar och aktiviteter som rör barn 
och ungdomar i Tjörns kommun.

Planen har arbetats fram under perioden 2011–2012 
av Strategisk samverkansgrupp (SOS-gruppen). Arbetet 
har bedrivits nära verksamheterna och ambitionen har 
varit att bjuda in samtliga anställda i kommunen till 
dialog.  
 
Synpunkter från barn och unga ligger också som under-
lag för planen. Synpunkterna har framkommit genom 
exempelvis Luppundersökningen (lokal uppföljning av 
ungdomspolitiken) pizzakonventen där ungdomar och 
politiker möts över en pizza, översiktsplansarbetet där 
elever i årskurs 5, ungdomsgrupper och olika fokus-
grupper lämnat sina synpunkter. 

SOS-gruppen har också utgått från ett antal nationella 
styrdokument i arbetet. Till planen kopplas kommunens 
redan befintliga handlingsplaner. Barn- och ungdoms-
planen har ett 10-årigt perspektiv med revidering vart 
tredje år. 
 
Samtliga citat i texten kommer från medarbetare i 
Tjörns kommun. För en mer ingående beskrivning av 
bakgrund, syfte, mål och metod, se bilaga 1.
För ord- och begreppsförklaringar, se bilaga 2. 
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Trädet står som en 
symbol för kommu-
nens arbete med barn och 
unga. Nämnder och förvalt-
ningar bildar det stabila rotsys-
tem som utgör en förutsättning för den 
strategiska samverkan som i sin tur leder till goda 
samarbeten i form av aktivteter.  Här presenteras 
endast några exempel på samverkan och aktivite-
ter. Säker och trygg kommun bildar den skyddande 
barken runt hela trädet och de fyra förhållnings-
sätten, där Barnkonventionen är överordnad de 
andra tre, genomsyrar all verksamhet.
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Planens ramverk

Barnkonventionen
Barn- och ungdomsplanen utgår ifrån barnkonventio-
nens artiklar och samlar dessa under tre rubriker vilka 
också kan benämnas som rättighetsområden:
	
n Respekt
n	Trygghet
n	Utveckling

Utgångspunkten är att respekt är en förutsättning för 
trygghet och att respekt och trygghet är en förutsättning 
för utveckling. 

Dessa tre rubriker utgör grunden för de gemensamma 
värderingar som ska gälla inom all kommunal verksam-
het och verksamheter som får stöd från kommunen.

Respekt
”Se mig som den jag är utifrån mina förutsättningar”.

Respekt är att utveckla barnens delaktighet och möj-
lighet till inflytande. Varje individ ska bli bemött med 
respekt och lyssnad till oavsett vem man är, i vilken 
verksamhet man än befinner sig och oavsett ålder.

Trygghet
”Jag vill kunna känna mig trygg och veta vem jag ska 
vända mig till den dagen som jag behöver stöd”.

n Att mötas med respekt är en framgångsfaktor för att  
 känna sig trygg.
n Människor som möts med respekt känner sig sedda   
 och därmed trygga.
n Personal som möter barn och unga ska ha hög social  
 kompetens, stor empatisk förmåga samt ha förmågan  
 att lyssna.

Utveckling
”Jag vill ha kul, må bra och lära i min egen takt”.

Människor som möts med respekt och känner sig trygga 
har goda förutsättningar att utvecklas. Barn och unga 
ska erbjudas flera vägar till utveckling.

Säker och trygg kommun
”En säker och trygg kommun handlar om att främja, 
förebygga och åtgärda”. 
 
Tjörns kommun är certifierade som Säker och trygg 
kommun av WHO (Världshälsoorganisationen). Här 
ingår barn och unga som ett särskilt prioriterat område. 
Därför ska ett förhållningssätt som präglas av säkerhet 
och trygghet finnas som en grund inom hela koncernen 
och i alla möten med barn och unga. 

Som ett led i detta har Tjörns kommun tecknat ett 
samverkansavtal med Polismyndigheten i Västra Göta-
land där främjande och förebyggande arbete är  
prioriterat.

Samordnad och stärkt barn- och  
ungdomskultur 
”Konst och kultur ger muskler åt själen och  
rustar för ett gott liv”.

I Tjörns kommun är mötet med och utövandet av konst 
och kultur viktiga redskap för ett gott liv. Barn och unga 
är prioriterade målgrupper. 

Det förvaltningsövergripande arbetet med en sam-
ordnad och stärkt barn- och ungdomskultur genomförs 
tillsammans med Nordiska Akvarellmuseet.

Socioekonomiskt perspektiv 
”Det är bättre att stämma i bäcken än i ån”.

Kommunens insatser för barn och unga är investeringar 
med långsiktiga effekter för både individ och samhälle. 
Ett investeringstänkande kräver och stimulerar god ut-
värdering av metoder och en aktiv styrning och ledning. 

Tjörns kommun har prioriterat utveckling av det so-
cioekonomiska perspektivet och värnar särskilt om barn 
och unga som riskerar att hamna i ett utanförskap. 

Lärande organisation
”Vi samverkar för att skapa så goda samarbeten som 
möjligt i verksamheterna”.

Samverkan inom och mellan förvaltningar och bolag är 
en förutsättning för framgång. Det är viktigt att det på 
chefsnivå finns en tydlig samverkan där man respekterar 
varandras uppdrag. 

En god samverkan möjliggör gott samarbete i verk-
samheterna och skapar goda resultat som gör skillnad 
för barn och unga.

Vinsterna med samverkan, samarbete och det lärande 
det medför är: 

n Större möjligheter att anpassa och förbättra rutiner. 
n Helheten  
 blir större  
 än summan  
 av delarna  
 för barn  
 och unga. 

Lärande orga-
nisation inne-
bär också att 
man lyssnar på 
barn och unga 
och lär av dem 
hur verksam-
heterna kan 
förbättras.

Planen utgår från FN:s Barnkonvention och kombinerar denna med ytterligare fyra för-
hållningssätt; Säker och trygg kommun, Samordnad och stärkt barn- och ungdomskultur, 
Socioekonomiskt perspektiv och Lärande organisation. 
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Mål och inriktning för Tjörns  
kommuns arbete 2013–2023
Inriktningarna och målen är gemensamma för samtliga förvaltningar och bolag. 
Detta innebär att man dels ska arbeta gemensamt för att uppnå målen, dels att man i respek-
tive förvaltning och bolag tar fram delmål utifrån respektive verksamhets uppdrag. 

Strategisk samverkansgrupp tar årligen fram ett förslag 
till aktivitetslista för det koncernövergripande arbetet 
med att nå de prioriterade målen. Alla förvaltningar och 
bolag redovisar sina respektive arbeten i årsredovisning-
en. Strategisk samverkansgrupp redovisar de koncernö-
vergripande aktiviteterna.

Följande gäller för verksamheter inom Tjörns  
kommun som riktar sig till barn och unga
n Alla verksamheter ska arbeta med ett medvetet  
 värdegrundsarbete, där utgångspunkten är barn och   
 ungas delaktighet och möjlighet till inflytande. 
n Alla verksamheter och lokaler för barn och unga ska  
 hålla hög kvalitet.
n Kultur och konstnärliga uttryckssätt ska vara en   
 självklar del i all verksamhet från förskolan   
 och uppåt. 
n De verksamheter, miljöer och arrangemang som   
 kommunen ansvarar för, ska vara säkra och   
 trygga samt fria från tobak, alkohol, narkotika   
 och andra droger.
n Alla verksamheter ska präglas av omtanke om  
 miljön och bygga på tankar om hållbar utveckling.
n Det socioekonomiska perspektivet samt 
 Barnkonventionen ska beaktas i alla beslut som   
 berör målgruppen.

Följande gäller för verksamheter som får stöd av 
Tjörns kommun, och som riktar sig till barn och unga
n	Alla verksamheter ska arbeta med ett medvetet  
00 värdegrundsarbete, där utgångspunkten är barnens   
00 delaktighet och möjlighet till inflytande. 
n	Alla verksamheter, miljöer och arrangemang ska   
00 vara säkra och trygga samt fria från tobak, alkohol,   
00 narkotika och andra droger.

Barn och unga, 0–24 år, i Tjörns kommun
n Har rätt till sin identitet, sitt ursprung och  
 sin religion.
n Har rätt att få möjlighet att ge sin syn på beslut  
 som påverkar deras liv.
n Har rätt till en säker, trygg och hälsofrämjande  
 uppväxtmiljö och god tillgång till stöd och  
 hjälp.
n Har rätt till en god utbildning anpassad efter 
 individen.
n Har rätt till meningsskapande aktiviteter i  
 kreativa miljöer samt att få ta del av, lära och  
 utöva i, med och genom olika uttryckssätt.
n Det socioekonomiska perspektivet samt  
 Barnkonventionen ska beaktas i alla beslut  
 som berör målgruppen.

Alla verksamheter överlappar varandra 
så att inget barn faller emellan. Konst och 
kultur genomsyrar alla verksamheter. So-

cialtjänsten finns som ett skyddande staket, 
redo att gripa in om det skulle behövas men 

jobbar även främjande och förebyggande 
för alla – hela livet igenom.
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Fler barn och unga, samt deras föräldrar  
eller vårdnadshavare, ska uppleva att de 

får den hjälp och det stöd de behöver.

Barn och unga har rätt att efter sin för-
måga och sin utvecklingspotential få stöd och hjälp för 
att utvecklas på bästa sätt för att leva ett självständigt 
och rikt liv. 

Det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet 
ska stärkas.

Styrtal 
Antal föräldrar till förskolebarn som upplever att 
deras barn får den hjälp och stöd som de behöver i 
förskolan.
Antal barn som upplever att de får den hjälp och det 
stöd som de behöver i skolan.
Antal föräldrar som upplever att de får den hjälp och 
det stöd som de behöver.
Antal unga som upplever att de får den hjälp och det 
stöd som de behöver. 
 Styrtalen anges i procent enligt svar i kommunens 
uppföljningar.

Måltal
En ökning/förbättring ska ha skett från mätningarna 
2013 till mätningarna 2015.

Prioriterat mål 1
Fler barn och unga ska uppleva att de har 
inflytande och möjlighet att påverka och 
göra sin röst hörd i olika forum med 
hjälp av olika medier.

Barn och unga har rätt till inflytande och delaktighet, 
samt att få uttrycka sig och bli lyssnade till. En variation 
av uttryckssätt, medier och kommunikationskanaler ska 
erbjudas. 

Styrtal
Antal barn och unga som upplever att de har infly-
tande och möjlighet att påverka och göra sin röst 
hörd i olika forum med hjälp av olika medier och 
kommunikationskanaler.
 Styrtal anges i procent enligt svar i kommunens 
uppföljningar.
 
Måltal
En ökning/förbättring ska ha skett från mätning-
arna 2013 till mätningarna 2015.

Prioriterat mål 2

Prioriterade mål 2013–2015

Prioriterat mål 3
Fler barn och unga ska uppleva att de 

har tillgång till meningsskapande 
aktiviteter på sin fritid.
 

Barn och unga har rätt till ett varierat utbud av fritidsak-
tiviteter samt tillgängliga och inbjudande mötesplatser. 
Olika aktiviteter och mötesplatser behövs för olika 
åldrar och funktioner. 

Det ska finnas möjlighet att på ett säkert och miljö-
vänligt sätt komma till förskola, skola och fritidsaktivi-
teter.

Styrtal
Antal barn och unga som upplever att de har tillgång 
till meningsskapande aktiviteter på sin fritid
Antal barn som upplever att de har möjlighet att på 
ett säkert och miljövänligt sätt att ta sig till 
förskola, skola och fritidsaktiviteter.

Styrtalen anges i procent enligt svar i kommunens 
uppföljningar.

Måltal
En ökning/förbättring ska ha skett från mätningen 
2013 till mätningen 2015

Prioriterat mål 4
Unga ska ha förutsättningar att bo och leva 
ett gott liv i Tjörns kommun.

Kommunen ska aktivt stödja uppförandet av alternativa 
boenden anpassade för ungas förutsättningar. Kom-
munen ska aktivt påverka kollektivtrafiken så att ungas 
behov tillgodoses. Möjligheten att möta och utöva konst 
och kultur ska stärkas.

Styrtal
Andelen anpassade lägenheter för ungdomar.
Antal nöjda resenärer.
Uppfylld handlingsplan Samordnad och stärkt barn 
och ungdomskultur.

Måltal
En ökning/förbättring ska ha skett mellan mätningen 
2013 till mätningen 2015.
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Hjulet är ett sätt att visualisera arbetet mot 
målen i Barn- och ungdomsplanen och hur 
nära eller långt ifrån måluppfyllelsen man 

är. Med alla mål uppfyllda får man ett jämnt 
hjul som rullar bra.

Förutsättningar
n Politiker och tjänstemän ska ha goda kunska- 
 per om Barnkonvention och metoder för att  
 arbeta utifrån dess intentioner. De ska även  
 förstå innebörden av att ha ett socioekono- 
 miskt perspektiv i beslutsfattande och  
 verkställande.
n Alla tjänstemän ska ha förståelse för  
 begreppet lärande organisation och insikt i att  
 samverkan och samarbete samt att lära av  
 barn och unga är förutsättningar för att   
 organisationen ska bli effektivare . 
n Säker och Trygg kommun är ett förhållnings- 
 sätt som ska genomsyra all verksamhet.
n Möjligheten att möta och utöva konst och  
 kultur ska ses som viktiga beståndsdelar för  
 ett gott liv i Tjörns kommun.

Förhållningssätt som leder till framgång
n Vi får aldrig slå oss till ro med att 
 ”detta gör vi redan”. 
n	 Vi får aldrig luta oss tillbaka och påstå att 
 ”vi har inga problem”.
n Vi ska hela tiden kritiskt granska vad vi gör  
 och göra omvärldsanalyser. 
n Vi ska hela tiden följa upp och utvärdera det 
 som görs. 
n Vi ska hela tiden fundera på vilka  
 konsekvenser våra beslut får. 
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n Uppföljningar och utvärderingar ska kontinuerligt   
 genomföras med berörd målgrupp. Detta gäller alla   
 verksamheter och olika metoder för detta ska   
 tas fram.
n De gemensamma uppdragen till förvaltningarna och  
 bolagen följs upp och redovisas gemensamt till kom  
 munfullmäktige i årsredovisningen.
n Varje förvaltning tar fram delmål för de prioriterade  
 målen och dessa redovisas i bokslut och  
 delårsrapporter. 
n Effekterna av planen mäts genom att specifika  
 frågeställningar läggs till i redan existerande  
 utvärderingsenkäter såsom barn- och utbildnings-  
 förvaltningens ”Nöjd elev-förälder” och  
 kommunens medborgarenkät. 
n Effekterna av planens intentioner följs även upp i   
 regionala och nationella undersökningar med frågor  
 gemensamma för GR-regionen.
n Barn och ungdomsplanen följs också upp av  
 kommunens revision.

                                                                                       

Uppföljningar och utvärderingar 
 
Hur följs det upp att Tjörns kommun lyssnar på barn och unga?

Strategisk samverkansgrupp
 Strategisk samverkansgrupps uppdrag och arbete ska 
vara en garanti för kvalitetssäkringen av barn- och 
ungdomsplanen. I Strategisk samverkansgrupp (SOS 
gruppen) följs det pågående arbetet kontinuerligt under 
verksamhetsåret.  

Gruppens uppdrag är att:  
n	omvärldsbevaka samt att kalibrera verksamheternas   
 arbete så att rätt saker görs på rätt sätt. 
n	snabbt mobilisera gränsöverskridande  
 samarbeten vid akuta behov.
n	bevaka att Barnkonventionens intentioner följs.
n	kontinuerligt återkoppla till Styrguppen för  
 barn och unga. 
n	ansvara för redovisningen av de gemensamma  
 aktiviteterna till årsredovisningen.
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Bilaga 1

Bakgrund, syfte, mål och metod

Bakgrund
I kommunfullmäktiges budgetuppdrag till social-, barn- och utbildnings- samt kultur- och fritidsnämnden för 
2011 och 2012 står att nämnderna i samverkan ska ”stärka det gemensamma arbetet kring utsatta barn och 
ungdomar” samt att ”barn- och ungdomskulturprogrammet ska, genom dess handlingsplan, genomföras under 
en treårsperiod”.  
I budget 2012 gavs följande uppdrag till samtliga bolag och nämnder
En plan för hur Barnkonventionens intentioner ska förverkligas och följas upp ska tas fram i samverkan  
med alla nämnder och bolag. Uppföljningen ska tas in i årsredovisningen.

Utifrån dessa uppdrag beslutade nämnderna att ta fram en barn- och ungdomsplan. Uppdraget att ta fram 
planen gick till strategisk samverkansgrupp. I uppdraget ingick att planen skulle ha ett tioårsperspektiv, med 
revidering vart tredje år, samt ha Barnkonventionen som grund. Det framtagna förslaget skulle vara väl för-
ankrat i alla verksamheter som arbetar för och med barn och unga i kommunen.

Syfte, mål och metod
En plan ska vara övergripande och ange viljeriktning, prioriteringar och mål men inte beskriva hur man i 
praktisk handling ska gå tillväga för att nå målen. Barn- och ungdomsplanens övergripande syfte är att skapa 
goda uppväxtvillkor för barn och unga i Tjörns kommun.

Målet för planen är att skapa ett helhetsperspektiv och en gemensam riktning för nuvarande och kommande 
satsningar och aktiviteter som rör barn och ungdomar i Tjörns kommun.

Barnkonventionen som grund
Barnkonventionens sammanfattas av Rädda Barnen i fyra grundprinciper, fyra artiklar som i sig bildar rubri-
ker till övriga artiklar:
artikel 2 icke diskriminering
artikel 3 barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet.
artikel 6 barns rätt till liv och utveckling
artikel 12 barns rätt till inflytande/deltagande och att få uttrycka sina åsikter.
 
Strategisk samverkansgrupp har valt att sammanföra dessa fyra grundprinciper i tre ledord för  
barn- och ungdomsplanen. 

Ledord som samlar Barnkonventionens artiklar
Rätt till Respekt. Barn och ungas rätt till inflytande, yttrandefrihet, delaktighet, icke-diskriminering, identitet, 
nationalitet och religionsfrihet som underrubriker.
Rätt till Trygghet. Barn och ungas rätt till skydd mot övergrepp, utnyttjande och droger, rätt till sina föräldrar 
och rätt till alternativ omvårdnad.
Rätt till Utveckling. Barn och ungas rätt till skola/utbildning, fritidsaktiviteter, lek, vila och hälsovård. 
 
Områdena tangerar varandra och har också en relation, där R (respekt) är en förutsättning för T (trygghet) och 
R+T är en förutsättning för U (utveckling). 

De tre områden stämmer väl överens med de nationella folkhälsomålen, målen för den nationella ungdoms-
politiken och EU:s ungdomspolitik. Områdena korresponderar också med kommunens tre ledord; Trygghet 
– Öppenhet – Möjlighet samt med kommunens arbete enligt Säker och trygg kommun, där främjande och 
förebyggande arbete är det som utgör basen för en säker och trygg miljö för medborgarna och är en förutsätt-
ning för utveckling.

Förankring och inventering 
Under perioden november, 2011 – februari, 2012 involverades samliga medarbetare i kommunen, som arbetar 
med och för barn och unga, i processen. I samband med arbetsplatsträffar ombads de komma med förslag och 
synpunkter på vilka prioriteringar och mål de ansåg ska finnas med i en barn- och ungdomsplan. Avdelnings-
cheferna fick en PowerPoint-presentation som underlag för diskussionen med medarbetarna. 

En speciell kommunikationsplan togs fram för förankringen hos berörda medarbetare. Varje grupp som 
bidrog till processen har också fått en återkoppling och möjlighet att lämna synpunkter innan planen färdig-
ställdes. Intentionen med detta arbetssätt var att skapa delaktighet i processen och möjliggöra att fler goda 
erfarenheter och tankar fångades upp samt att det blev ett led i förankringsarbetet.

Barn och unga involverades genom de workshops som genomfördes i samband med Översiktsplanen, 
genom ett antal fokusgrupper och genom deltagande i Pizzakonventen. Resultaten från Luppenkäten har också 
tagits i beaktning.
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Bilaga 2 

Ord- och begreppsförklaringar 

Strategisk samverkansgrupp, SOS-gruppen 
Gruppen, som består av avdelningschefer från samtliga förvaltningar, har uppdraget att strategiskt samverka 
kring arbetet med och för barn och unga och säkerställa att rätt saker görs på rätt sätt. Gruppen följer upp, 
omvärldsbevakar och tar beslut inom given ram och mandat. Uppdraget är också att snabbt mobilisera gränsö-
verskridande samarbeten vid akuta behov. 

En kontinuerlig återkoppling av gruppens arbete och analyser görs till styrgruppen Barn och unga i fokus. 
Gruppen ansvarar också för sammanställningen och redovisningen av de gemensamma aktiviteterna, kopplade 
till de prioriterade målen i barn- och ungdomsplanen, till årsredovisningen.

Styrgruppen Barn och unga i fokus
Styrgruppen består av samtliga förvaltningschefer i kommunen. Gruppen följer och styr uppdragen inom barn 
och ungdomssatsningen.

Lupp-undersökningen
Lupp står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken och är en enkätundersökning framtagen av Ungdoms-
styrelsen. Syftet med enkäten är att kommuner på ett enkelt sätt ska kunna ta reda på hur ungas situation ser ut 
lokalt och utveckla en effektiv ungdomspolitik som bygger på samarbete mellan olika sektorer. 

Frågorna i enkäten handlar om inflytande, demokrati, arbete, hälsa, fritidsutbud, situationen i skolan och vil-
ka framtidsplaner unga i kommunen har. Bättre kännedom om ungas levnadssituation är många gånger nyckeln 
till en framgångsrik kommunal ungdomspolitik. Tjörns kommun genomförde Lupp-enkäten under höstterminen 
2011med samtliga elever i årskurs 7–9 i grundskolan och årskurserna 1–3 på gymnasiet.

Pizzakonvent
Pizzakonvent är en metod och mötesform som används av ungdomskonsulenterna på Kultur- och fritidscentra 
för att skapa goda möten mellan ungdomar och beslutsfattare. Vid ett Pizzakonvent möts politiker och unga, 
äter pizza tillsammans för att i mindre grupper prata kring frågor som man tycker är viktiga. Samtalen doku-
menteras och innan konventet avslutas beslutar varje grupp gemensamt hur man vill gå vidare och när man ska 
ses nästa gång.  
 
Översiktsplan
Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan (ÖP). Översiktsplanen visar 
kommunens långsiktiga utveckling främst genom de strategiska frågorna för markanvändning och byggande. 
Översiktsplanen ska redovisa kommunens syn på hur riksintressen och miljökvalitetsnormer ska tillgodoses, 
samt hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras.

I arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Tjörns kommun har barn och unga varit involverade. Samt-
liga klasser i årskurs 5 läsåret 2011–2012 har via enkäter och workshops fått dela med sig av sina tankar om 
framtiden och Tjörns identitet. Även en workshop med ungdomar, utifrån samma tema, har genomförts.
 
Meningsskapande aktiviteter
Med meningsskapande aktiviteter menas aktiviteter som skapar mening för den enskilde individen. Barn och 
unga ska få möjlighet att prova på många olika saker och få fördjupa sig i det som väcker deras intresse. Det 
kan handla om idrott, friluftsliv, rollspel, frimärkssamlande, epa-traktorer, teater och annan skapande verksamhet, 
eller spontana saker som uppstår i stunden på Kultur-och fritidscentra.
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Styrdokument

Nationella styr-, plan- och måldokument
Vid framtagandet av barn- och ungdomsplanen har hänsyn tagits till följande nationella styrdokument:
- Skollagen (2010:800)
- Socialtjänstlagen (2001:453)
- Förenta nationernas konvention om barns rättigheter (Barnkonventionen)
- Proposition(2009/10:232) om strategier för att stärka barnets rättigheter i Sverige.
- Nationella folkhälsomålen, Statens Folkhälsoinstitut
- Mål för den nationella ungdomspolitiken
- EU:s ungdomspolitik

Kommunala handlingsplaner och andra styrdokument
Handlingsplaner och dokument som är verktyg för och/eller bidrar till barn- och ungdomsplanens genomförande:

- Handlingsplan för en samordnad och stärkt barn- och ungdomskultur i Tjörns kommun, 2010
- Handlingsplan Förälder på Tjörn, 2012
- Biblioteksplan, 2010–2014 
- Handlingsplan mot ogiltig frånvaro – Rätten till utbildning, 2010
- Handlingsplan mot ogiltig frånvaro – Tjörns gymnasieskola, 2010
- Handlingsplan Skolmåltid, 2011
- Likabehandlingsplan – finns på varje förskola och skola. (Ny görs årligen.)
- Arbetsplan för pedagogisk kontinuitet och organisation
- Policy och handlingsplan mot droger – Tjörns gymnasieskola
- Barn- och Elevhälsoplan, 2012–2013
- Handlingsplan och riktlinjer vid kris, hot och våldssituationer, 2011
- Folkhälsoplan, 2012–2016
- Handlingsprogram för skydd mot olyckor, 2007-2010 
- Drogpolitiskt handlingsprogram, 2009-2010
- Handikapplan, 2007–2010. 
- Handlingsplan – våld i nära relation, 2009–2010 
- Vattensäker kommun, 2010
- Säker och trygg kommun, 2011 
 - Barns inflytande och delaktighet, barnchecklistan, 2000 
- Handbok för barnperspektivet, 2008 (Socialförvaltningen)
- Handbok för våldsutsatta kvinnor och deras barn, 2008 (Socialförvaltningen)
- Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem, 2011
- Jämställdhetspolicy, 2004 
- Avtal om överenskommelse om samverkan. Tjörns kommun och Polismyndigheten i Västra Götaland, 2012.
- Regler och rutiner för skolskjuts i Tjörns kommun
- Riktlinjer för lägerskola och skolresor/klassresa
- Säkerhetsplan – Evenemangssäkerhet


