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Etablering av äldreboenden vid Backaplan 
och inom Frihamnen 

Förslag till beslut 
I Lundby stadsdelsnämnd: 

Stadsdelsnämnden Lundby tar tillbaka uppdrag om etablering av äldreboenden vid 

Backaplan och inom Frihamnen. 

Sammanfattning 
Stadsdelsnämnden Lundby gav i januari 2015 Lokalsekretariatet uppdraget att genomföra 

förstudier för etablering av ett äldreboende vid Backaplan och ett inom Frihamnen. 

Förutsättningarna för etableringen har förändrats och detaljplanerna vid Backaplan har 

skjutits upp. Staden har tagit beslut att införa LOV med start 2021 och privata aktörer har 

beslutat om att etablera flera hundra nya äldreboendeplatser. Lokalsekretariatet föreslår 

därför att stadsdelsnämnden tar tillbaka uppdragen för Backaplan och Frihamnen.  

Förvaltningen delar lokalsekretariatets bedömning om att förändrade förutsättningar gör 

att uppdraget om etablering av äldreboenden bör återtas. Lokalförvaltningen kommer att 

fakturera stadsdelen för nedlagda kostnader avseende förstudien. Förvaltningen bedömer 

att kostnaden på 22 300 kronor inte innebär några större ekonomiska konsekvenser.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Enligt yttrande från Lokalsekretariatet kommer Lokalförvaltningen att fakturera 

stadsdelen för nedlagda kostnader avseende förstudien. Kostnaden är 22 300 kronor och 

bedöms inte innebära några större ekonomiska konsekvenser. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Förvaltningen ser inte att ärendet har någon påverkan på barns rättigheter utifrån 

barnkonventionen. 

Samverkan 
Information om ärendet har lämnats på förvaltningsgemensam samverkansgrupp 2020-

04-16. 

Information om ärendet har lämnats på lokal samverkansgrupp ÄO/HS 2020-04-14. 
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Information om ärendet har lämnats på Pensionärsrådets möte 2020-04-14. 

Expedieras 
Ärendet expedieras till Lokalnämnden och Lokalsekretariatet. 

Bilagor 
1. Lokalsekretariatets förslag 2020-02-11 att ärendet återtas på grund av 

förändrade förutsättningar - Etablering av äldreboende i Frihamnen och på 

Backaplan 

2. Tjänsteutlåtande 2015-01-09 angående etablering av äldreboende i 

Backaplan och Frihamnen 
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Ärendet  
Nämnden behöver ta ställning till huruvida uppdrag om etablering av äldreboenden vid 

Backaplan och inom Frihamnen skall återtas. 

Beskrivning av ärendet 
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 var 

att stadsdelen var bland de snabbast växande områdena i Göteborg och att de två 

utvecklingsområdena Backaplan och Frihamnen ingår. Då fanns inte den 

stadengemensamma boendesamordningen utan stadsdelen hanterade sina egna behov och 

hade ett underskott på 70 äldreboendeplatser. 

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 vid Backavägen har ännu inte vunnit laga 

kraft. 

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. 

Tidsförskjutningen av detaljplanerna vid 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. 

 

Enligt lokalsekretariatet har fler faktorer förändrats under 2019. 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 Backaplan och 

Frihamnen. 

 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen delar lokalsekretariatets bedömning om att förändrade förutsättningar gör 

att uppdraget om etablering av äldreboenden bör återtas. Lokalförvaltningen kommer att 

fakturera stadsdelen för nedlagda kostnader avseende förstudien. Förvaltningen bedömer 

att kostnaden på 22 300 kronor inte innebär några större ekonomiska konsekvenser. 
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