
Månadsblad Ale i 360 grader
Hej! Arbetet med Ale i 360 grader påbör-
jades innan pandemin fick fäste och är ett 
arbete där vi försöker minska distansen 
mellan Alebor, tjänstepersoner och politiker 
genom dialog. 

Den senaste tid så har det varit fokus på 
en Expedition som har utforskat området 

'det mänskliga mötet'. Denna Expedition 
har resulterat i många insikter, tankar och 
lärdomar och arbetet med Ale i 360 grader 
och Expeditionen är nu på väg in i en 
ny fas. Detta kan ni läsa mer om i detta 
månadsblad, som kommer att bli det sista 
månadsbladet.
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God jul och stort 
tack!

Julia, Birgitta och Martina

Nu avslutas Expeditionen 
och Ale 360 integreras i 
kommunens arbete
När Expeditionen startade och började 
arbeta med området 'det mänskliga mö-
tet' så var det utan kännedom om den 
kommande pandemin. Dagens behov 
och förutsättningar har förändrats sedan 
Expeditionens start och arbetet har inte 
blivit som planerat men kommer nu 
att fortsätta i andra spår. De lärdomar 
som Ale i 360 grader har resulterat i 
lever vidare genom att vi nu kan göra 
saker bättre, göra bättre saker och att se 
saker på nya sätt. De olika metoder och 
arbetssätt som arbetats fram inom ramen 
för Ale i 360 grader och Expeditionen 
kommer att bli en integrerad del av 
kommunens verktygslåda för att fortsät-
ta arbeta med komplexa frågeställningar. 
I och med detta avslutas nu Expeditio-
nens arbete och även dessa månadsblad 
som löpande har informerat om allt som 
hänt inom arbetet. Längre fram kommer 
även en sammanställning av hela Expe-
ditionens arbete att publiceras. 

Ni som läser månadsbladet och vill vara 
delaktiga i den fortsatta utvecklingen 
av Ale ser vi gärna deltar genom kom-
munens andra demokratiska forum.
Exempel på dessa är Medborgarpanelen, 
Aleförslaget samt de olika råden. Läs 
mer under rubriken ’Så kan du påverka’ 
som finns under fliken ’Kommun & Po-
litik’ eller klicka här för att läsa mer samt 
engagera dig i Ales fortsatta utveckling. 

Tack!
Vi i arbetsgruppen för Ale i 
360 grader vill tacka alla er som 
varit delaktiga i arbetet. Stort 
tack till er i expeditionsgruppen 
för givande diskussioner och er 
som prenumeranter och följare 
i detta arbete. Ert engagemang 
har varit otroligt betydelsefullt 
för Ales gemensamma arbete 
och lärande. Stort tack!

”Det mänskliga mötet är så viktigt och jag tror att det kom-
mer att behövas mer än någonsin samtidigt som det just nu 
är svårare än någonsin.”

Avslutande tankar från Expeditionen

Det har inom Expeditionen ’det mänskliga mötet’ varit många givande diskussioner 
och reflektioner. Inför att Expeditionen nu ska avslutas så har arbetsgruppen för Ale 
i 360 grader pratat och skrivit med deltagare i expeditionsgruppen gällande vad de 
tar med sig ifrån det arbete som gjorts inom Expeditionen och nedan är några av 
dessa reflektioner. 

"Jag tror att många av oss fick med oss mycket som kan använ-
das i våra verksamheter. Hur vi kan få in det mänskliga mötet 
på olika sätt. Det är roligt när man ser att arbetet ger resultat."

”Det har varit väldigt, väldigt intressant att få ta del av andras 
tankar och idéer. Man lär sig väldigt mycket genom att lyssna på 
andra och få utbyta erfarenheter.”

"Det är viktigt att vi fortsätter att arbeta för ett enat 
Ale. Att vi ska känna stolthet över vår kommun och de 
resurser och människor som finns här."

"Det har varit ett bra initiativ och ett bra sätt att engagera 
medborgare på. Ett forum som inte liknat något annat."

https://ale.se/kommun--politik/sa-kan-du-paverka.html

