Visionen
För att åstadkomma en förändring måste man veta i vilken riktning man ska gå. I Ale
bedrevs under 2012 ett arbete som resulterade i visionen Ale – Lätt att leva. Visionens
syfte är att utmana hela organisationen att arbeta mot gemensamma långsiktiga mål.
När 2 200 medarbetare arbetar i samma riktning skapar detta en stark kraft. En vision
kan gärna vara djärv och den ska skapa engagemang. Visionen ska också vara lätt att
kommunicera, vilket leder till att alla kan ta till sig innebörden och omsätta orden till
handling. Visionen har som måltidpunkt 2025.
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Vår värdegrund som ska ligga till grund för hur vi
agerar i vardagen är:

I Ale är det nära till skola, arbete och sköna naturupplevelser. Det centrala läget i Göta älvdalen
med närhet till Göteborgs storstadspuls är en
tillgång.

• Jämställdhet

I Ale antar vi utmaningar med lust och energi.
Vi underlättar vardagen, förädlar vår service och
värnar den gemensamma livsmiljön.
I Ale inspireras vi att följa våra drömmar och här
är det lätt att leva.

• Jämlikhet
• Berikande mångfald
Värdegrunden kompletteras av hur vi arbetar och
möter de vi arbetar för. Det kallar vi bemötandet.
• Stolthet – Vi utvecklar vårt uppdrag och skapar
förtroende i det personliga mötet.
• Omtanke – Vi bemöter alla med öppenhet,
tillit och respekt.

MED VISIONEN FÖLJER KOMMUNENS
UPPDRAG:
Vi jobbar med glädje och engagemang för våra
invånare. Tillsammans ska vi förädla våra tjänster
och förenkla människors vardag. Med mod, samarbete och energi skapar vi en levande kommun
för både invånare och företagare. Vi ger Aleborna
livskvalitet och inspiration att förverkliga sina
drömmar!

• Lust – Vi arbetar med kreativitet, energi och
glädje.

Visionen används som grund för kommunens
lednings- och styrsystem. Visionsbilden bryts ner
till strategiska målsättningar som samlas i en
strategik arta med tydligt och uttalat ansvar. Strategikartan har 2022 som målpunkt för att drygt
halvvägs mot den tilldelade tiden för visionen
tydligt flytta fram positionerna. Till varje målsättning kopplas drivande mål som mäts och
analyseras regelbundet. Visionen är också grundläggande för kommunens varumärke. Vad varumärket innebär och hur det påverkar var och ens
vardag finns beskrivet i varumärkesplattformen.
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