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ÄLVÄNGEN. Jonathan 
Wiman trivs egentligen 
bäst bakom kulisserna, 
men i torsdags kväll 
fick han motta varma 
applåder i rampljuset 
på Ale gymnasiums 
teaterscen.

Han blev både 
chockad och glad över 
att ha utsetts till årets 
Vaken Ledare för sitt 
stora engagemang för 
ungdomarna på Pelar-
teatern.
– Det har tagit en vecka att 
förstå det. Jag hade verkligen 
ingen aning, säger en ödmjuk 
Jonathan Wiman till Alekuri-
ren dagen efter att han mot-
tagit den ärofyllda utmärkel-
sen och Vaknas stipendium på 
4000 kronor.

– Vad jag ska göra med 
pengarna? De är redan 

paxade. Det går alltid åt så här 
i julklappstider och sedan har 
jag även tänkt bjuda ut min 
tjej på restaurang. 

Det har varit en intensiv 
höst på Pelarteatern där Jo-
nathan leder ungdomsgrup-
pen Tjôt i Nol-Alafors kul-
turförening. De satte upp den 
hyllade Vaknaföreställningen 
Vad gör du just nu?.

Många långa dagar och 
sena kvällar har spenderats i 
lokalen i Alafors, vilket gjort 
att privatlivet ibland fått stå 
tillbaka, men det priset var 
han beredd att betala.

– Jag får ut otroligt mycket 
av att leda teatergruppen. 
Jag och Jenny (Korhonen) 
har 17 ungdomar under våra 
vingar. Vi ser dem växa upp, 
utvecklas och ta ansvar. Har 
man en personlig mognad 
finns det alltid möjlighet att 

växa på Pelarteatern. Ledar-
na utgör pelarna som håller 
uppe hela föreningen och 
därför spelar man en viktig 
roll.

Skräddarsytt
Nu ser han fram emot att dra 
ner på tempot ett tag för att 
även kunna prioritera andra 
saker. Han och fästmön 
Camilla har tillgång till ett 
hus i Bollebygd som väntar 
på att renoveras. Planen är 
att flyttlasset ska gå till som-
maren, men innan dess ska 
föreställningen Vad gör du 
just nu? omarbetas för att 
sättas upp ytterligare två 
gånger.

– Tanken är att göra en 
version för Eka Chemicals 
i Bohus som ska innehålla 
skräddarsydd ”Eka-humor”. 
Den kommer vara en tea-
terimprovisation där publi-
ken involveras i några av 
scenerna. Sedan kommer 
vi även att sätta upp före-
ställningen på Pelarteaterns 
familjedag och då ska den 
istället riktas till våra egna 
medlemmar och innehålla en 
del interna skämt. 

Att Jonathan Wiman är 
stolt över sin teatergrupp 
råder det inga som helst 
tvivel om, men scenen över-

låter han helt och hållet till 
ungdomarna. Även om han i 
tidig ålder själv fanns med på 
rollistorna insåg han snart att 
det är bakom kulisserna han 
hör hemma. 

– Jag har aldrig tyckt om 
att stå på scen. Det roliga 
är vägen dit. När man väl 
är framme vid premiären är 
det bara nervöst och man 
mår dåligt. Sedan är det kul 
efteråt.

Nervositeten kom därför 
krypande under torsdagens 
uppmärksammade stipendie-
utdelning, där han dessutom 
intog scenen enbart som sig 
själv. Det fanns inga karaktä-
rer att gömma sig bakom när 
juryn läste upp motiveringen 
som löd:

“Han kommer först och går 
sist. Han prioriterar Pelartea-
tern före både hemrenovering 
och flickvän. Han hämtar och 

lämnar medlemmar – ställer 
upp i vått och torrt.

Jonathan Wiman leder med 
stor framgång teatergruppen 
Tjôt i Nol-Alafors

kulturförening. Gruppen 
medverkade i höst till årets Vak-
naföreställning och spelades för 
samtliga elever i årskurs sju i ett 
drogförebyggande syfte”.

Ödmjuk pristagare. Jonathan Wiman mottog Vaknas stipendium på 4000 kronor för sin 
framgångsrika ledning av ungdomsgruppen Tjôt i Nol-Alafors kulturförening på Pelarteatern. 
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Johanna Roos
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JONATHAN WIMAN
Ålder: 23
Bor: Älvängen
Familj: Fästmön Camilla
Gör: Yrkeschaufför
Aktuell: Utsedd till årets Vaken 
Ledare och erhöll Vaknas stipendium 
på 4000 kronor

Intressen: Fästmön, teater och ”allt 
som brummar”
Älskar: Camilla
Hatar: När saker går sönder
Drömmer om: Volvo, villa, vovve 
(fast det får gärna vara en coo-
lare bil)

Prisas för sitt engagemangPrisas för sitt engagemang
– Jonathan Wiman utsågs till årets Vakenn Ledare Ledare

ALE. Ska äldre personer 
i behov av hemtjänst 
själva få välja utövare 
eller ska verksamheten 
fortsätta att vara kom-
munal? 

Lagen om valfrihet – 
LOV:ens vara eller icke 
vara splittrar de poli-
tiska blocken i Ale.

– Bättre insyn och 
högre vårdkvalitet, 
menar Boel Holgersson 
(C).

– Vinst för bolagen, 
men inte för de äldre, 
säger Ingmarie Tor-
stensson (V).

Sedan den 1 januari 2009 är 
det fritt fram för kommuner-

na att införa ett valfrihetssys-
tem inom äldreomsorg, han-
dikappomsorg och hälsovård. 
Det innebär att vårdtagaren 
själv får välja mellan olika le-
verantörer som kommunen 
förmedlar. 

I Ale har man hamnat i 
ett läge där LOV:en varken 
vunnit laga kraft eller avsla-
gits. Beslutet hänger i luften 
och argumenten är starka 
från både alliansen, som vill 
införa den redan i slutet av 
nästa sommar, och de röd-
gröna som säger blankt nej. 

När verksamhetsplanen 
klubbades igenom i början 
av november fick inte den le-
dande alliansen igenom sitt 
förslag, vilket ledde till att de 

rödgröna gick in och strök 
punkten. Eftersom de inte 
själva lagt fram någon verk-
samhetsplan där det framgår 
att man inte ska införa den, 
finns frågan nu inte med nå-
gonstans.

Alliansen, som under 2011 
utrett LOV:en, låter planer-
na fortskrida och i onsdags 
var frågan uppe i Omsorgs- 
och arbetsmarknadsnämn-
dens arbetsutskott. Nu har 
man även valt att anställa en 
person som ska hjälpa till med 
genomförandet. 

– Det står inget om LOV 
alls, men den stod med i fjol 
och har även funnits med 
i nämndplanen. Min tolk-
ning är att om det inte står 
något i verksamhetsplanen så 
är nämnden fri att besluta i 
frågan, säger Boel Holgers-
son (C), ordförande i Om-
sorgs- och arbetsmarknads-
nämnden. 

Vänstern motsätter sig
Hon menar att ett valfrihets-
system skulle öka kvaliteten 
på hemtjänstvården genom 
att de enskilda utövarna 
kontrolleras av kommunen. 
Enligt henne finns det idag 
inget sådant system. 

Om lagen införs gissar hon 
att det kan komma att handla 
om en handfull certifierade 

företag som vårdtagaren har 
att välja mellan, däribland 
även kommunal omsorg. 

Vad som ska gälla då inget 
aktivt val görs är ännu inte be-
stämt, liksom om ersättning-
en ska utgå per utförd eller 
beslutad tid. 

Dessa frågor är inget som 
Ingmarie Torstensson (V), 
gruppledare för Vänsterpar-
tiet i Ale, har funderat särskilt 
mycket över. Hon tror inte 
att valfrihetssystemet skulle 
innebära några förbättringar 
för vården och vill istället att 
man avbryter arbetet med att 
införa det.

– Jag anser att LOV:en 
gynnar bolagen mer än de 
äldre. Jag tycker istället att 
vi ska utveckla valfriheten 
inom kommunens egen regi. 
Alla undersökningar visar att 

äldre inte har något behov av 
att välja. Det vill ha trygghet 
och kontinuitet. 

Hon är beredd att överkla-
ga beslutet till länsstyrelsen, 
men eftersom det ännu inte är 
färdigarbetat måste man först 
invänta ett besked. 

Nu återstår det att se om 

LOV:en införs i Ale eller inte. 
Något som däremot är säkert 
är att båda sidor är beredda 
att strida för sin sak. 

LOV:en hänger i luften
– Valfrihet inom hemtjänsten i Ale eller inte?
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Ingmarie Torstensson (V).

LAGEN OM VALFRIHET
• Lagen om valfrihetssystem, LOV, 
innebär att de kommuner och lands-
ting som vill kan utveckla system där 
medborgarna får välja mellan olika 
leverantörer inom äldreomsorg, han-
dikappomsorg och hälsovård.
• Exempel på områden kan vara ser-
vice inom hemtjänsten, omvård-
nad inom hemtjänsten eller särskilt 
boende. Det vanligaste är att till-
lämpa den på hemtjänst och då både 
inom service och omsorg.
• Lagen trädde i kraft den 1 janu-

ari 2009.
• Enligt statistik från september i år 
har 94 kommuner infört LOV.
• I Ale kommun förespråkas LOV 
av den styrande alliansen, men då 
man fick avslag på verksamhetspla-
nen gick de rödgröna in och strök 
punkten.
• I nuläget hänger frågan i luften och 
ännu har inget beslut tagits. 

Källa: Regeringen.se och 
Sveriges kommuner och landsting

Boel Holgersson (C).


