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Etablering av äldreboende i Backaplan och Frihamnen 

 

Förslag till beslut 

1. Stadsdelsnämnden ger Lokalsekretariatet i uppdrag att genomföra en förstudie på 

etablering av ett äldreboende omfattande cirka 80 platser i planerad nybyggnation 

på Backaplan.  

2. Stadsdelsnämnden ger Lokalsekretariatet i uppdrag att genomföra en förstudie på 

etablering av ett äldreboende omfattande cirka 80 platser i planerad nybyggnation 

på Frihamnen. 

3. Stadsdelsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad 

Ärendet 

Lundby är en expansiv stadsdel och fram till 2018 beräknas befolkningen öka med 6632 

personer, vilket inte omfattar Backaplan och Frihamnen som kommer senare. I samband 

med att befolkningen ökar behövs fler äldreboendeplatser och stadsdelen har i dagsläget 

ett underskott på cirka 70 platser, som vi köper från andra stadsdelar. 

För att kunna erbjuda äldreboende i den egna stadsdelen bedömer förvaltningen att det 

finns ett behov av att etablera äldreboenden inom den planerade nybyggnationen på 

Backaplan och Frihamnen.  

Varje äldreboende bör omfatta cirka 80 platser. Lokalen bör ha en stor välkomnande 

entré, kontor samt mötesrum för personal och boende. Boende har också behov av gym, 

bastu, omklädning, dusch samt möjlighet till filmvisning. På respektive boende bör det 

även finnas lokaler för hemtjänst, dagverksamhet samt hälso- och sjukvård. Utemiljön 

ska vara inbjudande och tillgänglig.  

Placering bör ske i närhet av kollektivtrafik, butiker, café och restauranger. 

Konsekvenser ur ett jämställdhets- och hållbarhetsperspektiv   

Inom projekt Älvstaden pågår ett arbete kring hur verksamheter som exempelvis 

äldreboende, kulturverksamhet, föreningsverksamhet och fritidsverksamhet kan 

samlokaliseras för att skapa högre nyttjandegrad och yteffektivitet.  

Anpassade verksamhetslokaler centralt belägna i området skapar också förutsättningar 

och möjligheter till gränsöverskridande möten, vilket främjar boendemiljön för alla i 

området och för äldre.  
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Samråd 

Samråd sker kontinuerligt med projektgruppen som arbetar med utvecklingen av 

Älvstaden.  

Samverkan 

Information lämnas på nästa LSG.  

Lundby stadsdelsförvaltning 

 

 

 

Christer Samuelsson 

stadsdelsdirektör 

 

 

Expedieras till: Kommunstyrelsen och Lokalsekretariatet på Stadsledningskontoret. 


