
Peter Nolinge Miljöpartiet i Linköping 

 

Angående presentation med anledning av min kandidatur till KF i Linköping, samt 

Landstinget i Östergötland. 

Jag heter Peter Nolinge och har varit medlem i Mp snart 3 år. Just nu sitter jag i 

Bildningsnämnden i Linköpings kommun. Jag blev invald i nämnden ett år in på denna 

mandatperiod. Mitt intresse har vuxit i just skolfrågor sedan jag började i nämnden. Den 

svenska skolan har ju markant förändrats. Läsförståelse och mattekunskaper ligger på 

efterkälken, jämfört med andra länder. Frågan hur vi jobbar fram en bra skola för både 

elever och lärare finner jag därför intressant. 

Jag har även ett intresse för frågor inom vård och omsorg. Främst frågor runt psykiatri, 

missbrukarvården samt äldreomsorgen. Hur kan man få en trygg och lugn ålderdom? Hur 

skapar vi en politik där utförare av äldreomsorgen inte drivs av penninghunger? Kvaliten 

måste stå i förgrunden när det gäller äldreomsorgen. Vi skall ha en äldreomsorg där de äldre 

kan få sina sista år tillgodosedda enligt egna önskemål och anpassade efter deras psykiska 

och fysiska hälsa. Jag vill synliggöra patientens och brukarens möjligheter till makten över sin 

egen vård och omsorg. Jag upptäcker ofta att patienter som söker sjukhusvård eller går till 

vårdcentral inte vet vilka rättigheter de har. De känner sig maktlösa och vet inte hur de ska 

gå vidare. Jag skulle därför vilja jobba för att synliggöra medborgarna rättigheter när det 

gäller kontakten på vården. 

 

Just frågan om medborgarnas rättigheter tycker jag borde gå igen i övriga delar av samhället. 

Det är viktigt att medborgarna får inflytande över sin vardag. Jag tycket därför att det är bra 

med rådgivande folkomröstningar. Folkomröstningar är ju något som, åtminstone tidigare, 

Miljöpartiet varit positiva till. Ett annat sätt för medborgarna att påverka är ju att de får 

möjlighet att prova på det politiska beslutsfattandet. Därför ser jag att det är en fördel att 

Miljöpartiet inte har långsittare på sina förtroendeuppdrag. På det viset kan fler medborgare 

få chansen till inflytande genom politiken. 

Andra, för mig, intressanta politikska frågor är kultur, kriminalpolitik och miljön. Det senare 

är väl egentligen än given faktor inom Miljöpartiet.  



Peter Nolinge Miljöpartiet i Linköping 

Privat kan jag informera om att jag är en 51 årig, gift, skötare som jobbar på 

Beroendekliniken. Jag har tidigare jobbat inom akutpsykiatrin och flyktingpsykiatrin. Jag bor i 

Malmslätt. Det är en riktigt bra plats att bo på. Lugnt och skönt med närhet till skogen för 

härliga promenader eller löpträning. Samtidigt som det är bra cykelavstånd till mitt jobb på 

sjukhuset. Jag gillar att läsa mycket böcker. Även om detta fått stå tillbaka den senaste tiden 

då jag nu skriver min andra bok. Vidare intressen är teater, resor, filmer, politik, fjällvandring 

och rättsfall. Jag sitter som nämndeman i Linköpings tingsrätt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


