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Fördjupad översiktsplan Söderköping stad, yttrande över
utställningsförslag
Förslag till beslut
1 Yttrande över Fördjupad översiktsplan för Söderköping stad lämnas enligt
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag.
Ärende
Söderköpings kommun har översänt utställningsförslag över fördjupad
översiktsplan Söderköping stad för yttrande. Linköpings kommun har tidigare
yttrat sig över samrådshandlingen för den fördjupade översiktsplanen. Under
samrådsförfarandet framförde Linköpings kommun betydelsen av goda
pendlingsmöjligheter kommunerna emellan.
Till utställningshandlingen lyfter Söderköpings kommun tydligare fram
arbetspendling mellan Söderköping och Linköping tillsammans med övriga
regionala pendlingsförhållanden.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att Linköpings kommun
inte har något att erinra mot förslaget till fördjupad översiktsplan för
Söderköping stad.
______________
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Bakgrund
Söderköpings kommun har utarbetat ett förslag till fördjupad översiktsplan för
Söderköping stad. I planförslaget redovisas den långsiktiga användningen av
mark och vatten inom fördjupningens avgränsning. Fördjupningen av
översiktsplan var ute på samråd under våren 2017. Söderköpings kommun har
tagit del av yttranden och synpunkter under samrådet och har nu översänt en
granskningshandling av planförslaget för yttrande.
Under samrådsförfarandet framförde Linköpings kommun följande synpunkter:


Välkomnar Söderköpings roll i regionen som ett komplement till de
större städerna vad gäller småskalig stadsbebyggelse och boendemiljöer
med närhet till natur. Fler attraktiva utvecklingsområden för
verksamheter och boendemiljöer bedöms gynna hela regionen.



Värdefullt och viktigt att Söderköping tar till vara på möjligheter som
den nya infrastrukturen kommer att ge. Ser positivt till att Söderköping
arbetar vidare med att förbättra pendlingsmöjligheterna kommunerna
emellan.



Göta kanal är regionalt viktig, vars riksintresse för friluftsliv och
kulturmiljö bör utvecklas och tillgängliggöras för alla, vilket FÖP
Söderköping stad även betonar.

Till utställningsskedet har arbetspendlingen mellan Söderköping och
Linköping tillsammans med övriga pendlingsförhållanden lyfts fram tydligare.
Den fördjupade översiktsplanen framför även att det, med en ökad pendling
kommunerna emellan, finns anledning till att förbättra samt underlätta för
resandet med kollektivtrafik och cykel, då de flesta av transporterna idag är
bilburna.
I övrigt har inga större ändringar som berör Linköpings kommun införts.
Planförslaget med utställningshandling, miljökonsekvensbeskrivning samt
kartor och illustrationer finns tillgängligt på Söderköpings kommuns hemsida:
www.soderkoping.se/fopstaden
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