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Etablering av äldreboende i Backaplan och 
Frihamnen 
 

Stadsdelsnämndens uppdrag Dnr N139-0027/15 
Stadsdelsnämnden Lundby gav i januari 2015 lokalsekretariatet uppdraget 

att genomföra förstudier för etablering av ett äldreboende med 80 platser i 

den planerade nybyggnationen vid Backaplan och ett med 80 platser inom 

Frihamnen. Bakgrunden är att stadsdelen är bland de snabbast växande 

områdena i Göteborg och innehåller de två utvecklingsområdena Frihamnen 

och Backaplan. 

2015 var stadens planering att Frihamnen skulle börja bebyggas först och 

därefter Backaplan. Idag är tidplanen för Frihamnen osäker men arbetet med 

Backaplan som påbörjades 2013, fortsätter. Den första etappen Handel mm 

vid Backavägen har ännu inte vunnit laga kraft. 

 

Inhyrningsuppdraget 

Göteborgs stad äger nästan ingen mark inom Backaplansområdet. 

Lokalförvaltningen fick 2017-06-19 i uppdrag att inom den första 

detaljplanen hyra in ett äldreboende, integrerat i ett område med bostäder 

handel och verksamheter. Den aktuella fastighetsägaren, Skandiafastigheter 

förespådde inflyttning hösten 2020 vilket var väl i linje med stadens 

bedömda behov. 

 

Tidsförskjutning 

Tidsförskjutningen av detaljplanerna inom Backaplan innebär att den 

särskilda fördel som inhyrning från Skandiafastigheter skulle ha inneburit, 

inte längre finns. Tillsammans med lokalförvaltningen beslutades därför 

under våren 2019 att en upphandling av hyresvärdskapet skulle påbörjas. 

 

 



 

 

Förändrat behov 

Under 2019 har fler faktorer förändrats, staden har tagit beslut om att införa 

LOV med start 2021 och privata aktörer har tagit beslut om att etablera flera 

hundra nya äldreboendeplatser.  

 

 

Lokalsekretariatet föreslår att stadsdelsnämnden tar tillbaka uppdragen för 

Frihamnen och Backaplan och istället ger ett nytt uppdrag där det 

geografiska området utvidgas och tidpunkt för färdigställande anpassas efter 

stadens behov. 

 

Fakturering 

Lokalförvaltningen kommer att fakturera nedlagda kostnader avseende 

förstudien.  

Stadsdelsnämnden Lundbys beslut distribueras till:  

Lokalnämnden 

Lokalsekretariatet 

 

Beslutanderätt enligt: KF handling 2017 nr. 39 

Lokalsekretariatet 

Cecilia Rossiello 

Planeringsledare 

E-post: cecilia.rossiello@stadshuset.goteborg.se 

Telefon 031-368 00 60 

 

Jörgen Samuelsson 

Avdelningschef för lokalsekretariatet 

E-post: jorgen.samuelsson@stadshuset.goteborg.se 

Telefon: 031-368 00 34 
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