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Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Linnea Bergh 

Kungörelse om Samråd för Detaljplan för del av 
Stengården 5:1 (Mogata skola)  
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sitt möte den 9 november 2022 §94 
beslutat att samråd ska hållas om rubricerad detaljplan. Planen antas med 
standardförfarande. 
 
Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör 
planförslaget i ett tidigt skede i detaljplanearbetet. Under samrådet ska kommunen 
redovisa ett förslag till detaljplan, skälen för förslaget och det planeringsunderlag som 
har betydelse för detaljplaneförslaget samt hur kommunen avser handlägga förslaget.  
 

 
Planområdet omfattar del av fastigheten Stengården 5:1 som är belägen i 
centrala delen av Mogata tätort. Planområdet omfattar cirka 2,7 hektar.  
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av en ny förskola 
för att tillgodose behovet av förskoleplatser i Mogata, samt frigöra plats 
inom grundskolans lokaler där förskoleverksamhet idag bedrivs. Vidare 
syftar planen till att korrigera de gällande bestämmelser som strider mot 
viss befintlig bebyggelse samt ompröva det utpekade bebyggelseförbud 
som finns inom skolområdet i befintlig detaljplan. Detta för att skapa mer 
flexibla förutsättningar för skolverksamheten att utvecklas i framtiden. 
Planförslaget överensstämmer med gällande översiktsplan. 
 
Du har nu möjligheter att lämna synpunkter på planförslaget 
Samrådsförslaget kommer under tiden 2022-11-23 – 2022-12-14 att finns 
tillgängligt på:  

• Söderköpings kommuns hemsida 
www.soderkoping.se/mogataskola 

 
• Kommunhuset (Samhällsbyggnadsnämnden) Storängsallén 20, 

Söderköping, vardagar kl 09.00-12.00 och 13.00–16.00 

Vi är här! 

http://www.soderkoping.se/mogataskola
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• Stinsen, Margaretagatan 19, Söderköping, mån-tor 10–19, fre 10–
18 samt lör 10–16. 

 
Öppet hus om planförslaget kommer hållas den 1 december 2022 mellan 
klockan 17.00 - 19.00 i matsalen på Mogata skola (Mogata skola 1, 61490 
Söderköping). På plats finns tjänstemän från 
samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med politiker från 
samhällsbyggnadsnämnden för att svara på eventuella frågor. 
 
Ett beslut att anta en detaljplan får överklagas endast av den som före 
utgången av granskningstiden skriftligen har framfört synpunkter som inte 
har blivit tillgodosedda. Den som har synpunkter på förslaget ska framföra 
dessa skriftligen. 
 
Observera att en domstol måste kunna urskilja vem som har skickat yttrandet i en 
eventuell prövningsprocess. 
 
Skriftliga synpunkter på förslaget ska ha inkommit senast 14 
december 2022 till: 
samhallsbyggnadsnamnden@soderkoping.se 
 
eller via brev till: 
Söderköpings kommun 
Samhällsbyggnadsnämnden  
614 80 Söderköping,  
 
Märk synpunkter med: SBF 2021–2012 
 
Observera att dina inlämnade synpunkter blir en 
offentlig handling. 
 
Vid frågor kontaktas 
Linnea Bergh 
Planarkitekt 
0121-184 94 
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