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Ansökan om ändring av gränsen mellan
Huddinge kommun och Stockholms kommun
Svar på remiss från kommunstyrelsen

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till
kommunstyrelsen som svar på remissen av ansökan om ändring av
gränsen mellan Huddinge kommun och Stockholms kommun.
Sammanfattning
I en ansökan till Kammarkollegiet föreslår en boende i Mellansjö i
Huddinge kommun att kommungränsen ska ändras så att fastigheten
Mellansjö 1:1 tillhör Stockholm. Skälen som uppges till detta är
bland annat att boende i Mellansjö har den största delen av sina
aktiviteter, som handel, service, vård och omsorg, utbildning och
kommunikationer, i Farsta.
Förvaltningen förhåller sig neutral till huruvida förslaget om en
gränsändring är bra eller dåligt. Men vi kan konstatera att de flesta
invånare i Storstockholm rör sig ofta och fritt över
kommungränserna.
Bakgrund
En boende i Mellansjö i Huddinge kommun har till
Kammarkollegiet lämnat in en ansökan om att fastigheten Mellansjö
1:1 ska byta kommun från Huddinge till Stockholm. Som skäl
anförs bland annat närhet till kommunikationer, ekonomiskt och
politiskt inflytande och ekonomiska och praktiska omständigheter.
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Kammarkollegiets beslutanderätt gäller mindre omfattande
gränsändringar. Kollegiets bedömning är att ansökan inte avser en
mindre förändring utan att ansökan ska behandlas av regeringen.

Storforsplan 36, 11 tr.
Box 113
123 22 Farsta
Växel 08-50818000
Fax
farsta@stockholm.se
start.stockholm/farsta

Kammarkollegiet har remitterat ärendet till Lantmäteriet som yttrat
sig den 4 maj 2021. Därefter har Kammarkollegiet remitterat
förslaget till kommunfullmäktige i Stockholm och Huddinge samt
Region Stockholm.
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Kommunstyrelsen har i sin tur remitterat ärendet till Farsta
stadsdelsnämnd för yttrande senast den 22 december.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för stadsutveckling.
Remissen i sammanfattning
Den sökande är fastighetsägare och bor i Mellansjö i Huddinge
kommun. Sökande föreslår att fastigheten Mellansjö 1:1 överförs
från Huddinge kommun till Stockholms kommun. Skälen som
anförs är att boende i Mellansjö har den största delen av sina
aktiviteter, som handel, service, vård och omsorg, utbildning och
kommunikationer, i Farsta. Den sökande anser att relevanta
politiska och ekonomiska processer som stadsutveckling,
kulturutbud, vatten- och naturvård med mera pågår i Farsta för
boende i Mellansjö. Utöver detta relaterar den sökande till en fråga i
en grupp på Facebook där en majoritet av de svarande var positiva
till att utreda en överflyttning till Stockholm. Det var 65
fastighetsägare som svarade och 62 var positiva. Området har totalt
192 fastighetsägare.
Fastigheten Mellansjö 1:1 ägs av Stora Mellansjö
samfällighetsförening. Föreningen äger och förvaltar kvartersmark,
vatten och lokala vägar i området. Ågesta Broväg, Ågestavägen och
Svartviksvägen ägs av Huddinge kommun. Huddinge kommun äger
en andel i föreningen som är avsedd för förskola. Farsta är
postadress för boende och företag i Mellansjö.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen förhåller sig neutral till om det är bra eller dåligt att
genomföra en ändring av kommungränsen mellan Huddinge och
Stockholm. Vi konstaterar dock att ansökan är undertecknad av
endast en person varför det är svårt att veta hur övriga boende i
Mellansjö ställer sig till förslaget.
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För att nyttja Farstas utbud av butiker, kollektiva förbindelser,
kultur och annan service är inte kommuntillhörighet avgörande. Vi
är alla en del av Storstockholm och rör oss fritt över
kommungränserna. Vi bor i en kommun, jobbar kanske i en annan
och har kanske vårt sociala umgänge i en tredje.
Det som en gränsändring kan påverka för nämndens del relaterar till
nämndens ansvarsområden – förskola, äldreomsorg, individ- och
familjeomsorg, stöd till personer med funktionshinder,
stadsmiljöfrågor, öppna mötesplatser etcetera. Förvaltningen är inte
insatt i hur befolkningsstrukturen och behoven ser ut i Mellansjö,
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men vi kan konstatera att förskolesituationen under många år har
varit problematisk med brist på platser i Farsta strand, den stadsdel
som ligger närmast Mellansjö.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar
förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på
remissen.

Gunilla Ekstrand
Stadsdelsdirektör

Sara Wrethed
Avdelningschef
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