
Hur hittar man en bostad?



Boplats syfte

Presentera ett samlat utbud 
av lediga bostäder från såväl 
kommunala som privata
hyresvärdar (bostadsrätter)

Informera om planerade och 
pågående nyproduktion

Informera om bostads-
marknaden



Boplats i siffror

Drygt 200 000 registrerade 
sökande (majoriteten i varmröda områden)

Cirka 150 bostadsföretag 
annonserar varje år mellan 
7 000 och 9 000 lägenheter

50% är från privata hyres-
värdar

Cirka 75 000 unika webbläsare/                                       
besökare i veckan på boplats.se



40 %

30 %

10 %

10 %

10 %

Göteborgs Stadshus AB

* Ägarstrukturen är för närvarande under utredning av Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad.

Boplats Göteborgs ägare*

(Privata hyresvärdar)



2017 januari – september/ alla hyresvärdar



2017 januari – september/ allmännyttan



Hur gör jag?

Registrera dig på boplats.se

Kostnadsfritt från 17 till 18 år. Därefter 100:- per år

Var noga med att fylla i din profil

Kommunala och privata värdar

Alternativ

HSB 

SGS Studentbostäder/ Chalmers Studentbostäder

Kontakta privata värdar utanför Boplats



www.boplats.se















Flytta hemifrån!
Carina Stenström



Hur skall jag få råd att flytta hemifrån?
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När du flyttat hemifrån är det 
många utgifter som skall betalas
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Detta måste du:

• Hyra

• Skaffa hemförsäkring, gärna med Allrisktillägg

• Om du har TV, måste du kontakta Radiotjänst

• El - avtal: om inte el ingår i hyran måste du teckna avtal med en 

elleverantör



När du flyttat hemifrån är det 
många utgifter som skall betalas
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Bra att ha

• Telefon välja mellan fast och/eller mobil

• Bredband



Vad behöver du när du flyttar
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• Köksprylar (kastruller, porslin o.s.v.)

• Städ- tvättutrustning

• Sängkläder, linne m.m.

• Möbler, mattor, gardiner



Viktigt att tänka på!
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• Om du får svårt att hinna betala i tid. Kontakta den 

som skickat räkningen

• Får du en felaktig räkning – ta kontakt direkt

• Strunta aldrig i en räkning

• Ta inga SMS lån. Har du inte råd nu har du inte råd 

om en månad när det skall betalas med ränta.



Förstahandskontrakt!

7

Ett förstahandskontrakt är ett kontrakt som låter dig hyra en 

hyresrätt direkt av fastighetsägaren. Att ha ett sådant kontrakt 

innebär i regel att du får hyra lägenheten på obestämd tid och 

att du omfattas av ett starkt besittningsskydd. För att få tag på 

ett förstahandskontrakt gäller det att leta på rätt ställen och 

ha tålamod eftersom det kan ta ett tag.



Skall du hyra i 2:a hand!
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• titta på lägenheten

• träffa uthyraren

• ingen förskottshyra

• ett skriftligt godkännande från hyresvärden att den 

som har 1:a hands kontraktet får hyra ut i 2:a hand



Skall du bo inneboende!

9

• bestäm ett möte med den du skall hyra av

• titta på rummet som du skall hyra

• kom överens om vad som gäller och vad som ingår 

i den hyra du skall betala, skriv gärna ner på ett 

papper vad ni kommit överens om och skriv under 

detta båda två

• försäkringsbolagen kräver oftast att inneboende 

har en egen försäkring



Sammanfattning!
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• gör en budget

• granska hyreskontraktet

• betala hyran i tid

• skaffa hemförsäkring

• välj el-bolag, tv-bolag, bredband



Kostnader bo hemma eller bo själv varje månad _

Bo hos föräldrar Eget boende------

Mat hemma, ej lunch, 1 730 1 730

– Förbrukningsvaror 70* 130

– Hemutrustning (inklusive dator) 260* 700

– Media - fast telefon, Internet med mera 260* 840

– Hyra och el * 1 890* 5 120

– Hemförsäkring 30* 100                          
Summa hushållsutgifter: 4 240 8 620

Övriga utgifter

– Personlig Hygien 490 490

– Kläder och skor 710 710

– Fritid 690 690

– Utelunch (20 gånger i månaden) 1 760 1 760

– Lokala resor med kollektivtrafik 680 680

– Mobil 400                         400

– Summa övriga utgifter: 4 730 4 730

Total kostnad: 8 970 13 350



Studiebidrag
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• Du får studiebidrag 10 månader om året på 1 050 kr/månad. För ett 

vanligt läsår som är 2 terminer får du studiebidrag 4 gånger på hösten, 

från september till december, och 6 gånger på våren, från januari till 

juni.

• Vem får pengarna? Om du har fyllt 18 år, betalar CSN ut pengarna till 

dig. Om du är under 18 år, betalar CSN ut pengarna till dina föräldrar

eller till den som har vårdnaden om dig.

• Viktigt! Skolk kan leda till att man förlorar sitt studiebidrag. Om man 

skolkar mycket och skolan beslutar sig för att rapportera om detta till 

CSN så kan bidraget dras in. Du kan till och med bli tvungen att betala 

tillbaka pengar som man fått för månader då man skolkade. 

• OBS! Studiebidrag ska inte blandas ihop med studiemedel – som är det 

bidrag man får för eftergymnasiala studier.



Ny Student vid universitet
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• Studenterna får lite mer att leva på. En välkommen höjning med tanke 

på att studenterna i snitt går back 326 kronor varje månad enligt 

Sveriges förenade studentkårers studentbudget för 2017.

• Höjning av studiemedlen – Studenternas ekonomi förstärks genom 

att bidragsdelen höjs med ca 300 kronor.                                              - -

Bidragsdelen för heltidsstudier 2 848 kronor för fyra veckor.                                       

Lån 8 466 kr/mån                                                                                           

• Totalt kan studenterna få 11 314 kronor i studiemedel per månad om  

de studerar på heltid.

https://www.sfs.se/sites/default/files/sfs_studentbudget_2017_1.pdf


Ny Student vid universitet forts
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• CSN-lån till körkort – Under 2018 införs en möjlighet för 

långtidsarbetslösa personer att ta lån till B-körkort vid godkända 

trafikskolor. Under 2019 kommer regeringen att utvidga möjligheten 

även till yngre personer (19-20 år) som slutfört en gymnasieutbildning. 

Detta är ingen konkret åtgärd som ger mer pengar i plånboken, men 

som indirekt möjliggör för unga och arbetslösa att kunna ta ett körkort 

och vara mer tillgängliga för arbetsmarknaden vilket i förlängningen 

även kan påverka ekonomin.



Pengapsykologi!
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Hur kommer det sig att vissa personer alltid har pengar och andra aldrig.

• Din historia styr din ekonomi och ditt liv. Du måste förstå varifrån dina 

pengabeteenden kommer. 

• Din inställning är allt! 
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• En sparad caffe latte om 

dagen under ett år            

= 18 250 kr/år 

• Tre sparade Smoothies i 

veckan under ett år            

=  13 260 kr/år

• Fyra sparade kolsyrat 

vatten i veckan                 

= 2 495 kr/år

Det är lätt att dricka upp 32 133 kr på 1 år

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCImcnq31j8gCFcZvFAodArwGEw&url=http://www.kajsanihlen.se/?p=7888&psig=AFQjCNGgKbk9M_r7VWXdd86WDvndJj5wLw&ust=1443192518839838
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjAooDmvP_OAhVrMJoKHVAfB4YQjRwIBw&url=http://www.tipkids.com/con-los-ninos/actividades-en-familia&bvm=bv.131783435,d.bGs&psig=AFQjCNGvBZKm9RGFLHpV9yg_9ICNJv7GTw&ust=1473413908137482


Hur skall jag få nya Intäkter?
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• Passiva inkomster – exempel försäljning på nätet  

• Second Hand försäljning, finansiera nya saker genom att sälja 

gammalt. Genomsnittssvensken har 25,000 kr i 

garderoben/förrådet… 



Vill du ta makten över din ekonomi!
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• Du har makten över dina pengar, låter inte någon annan ta kontrollen. 

• Har kontroll över din ekonomi och slipper därför oroa dig över den. 

• Du styr ditt liv efter vad du vill, sätter gränser och säger nej. 

• Du styr din ekonomi bort från onödiga köp – för att ibland kunna lyxa till 

det och unna dig riktigt bra saker.  

• Du kan välja en ny bana i livet om det passar dig – för att du har byggt 

upp en buffert. 



Jobba extra  på helgerna
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Göteborgs stads sommarjobb

Lättare att få jobb då man är 18 år



Om du inte betalar
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• Mobilräkning

• Påminnelse

• Inkassoavgift

• Betalningsföreläggande 

• Utmätning

TOTAL SKULD 1 730 kr



Betalningsanmärkning
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- Tecken på att du inte skött dina betalningar                       
- Ligger kvar tre år efter att skulden slutbetalats.          - -
Konsekvenser om du får betalningsanmärkning

• Du får svårt att hyra en lägenhet

• Svårt att teckna abonnemang

• Svårt att låna pengar

• Starta företag

• Svårt att få vissa jobb

• Till och med svårt att hyra film eller släpkärra.



Viktiga försäkringar
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• Arbetslöshetsersättning (A-kassa)

• Trafikförsäkring

• Hemförsäkring



Pengar och Kärlek
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• Dejta aldrig en person med skulder! 

• Prata om pengar - do the talk - knyt det till roliga mål 

• Se till att ni har samma mål, pengar är den vanligaste kärleksdödaren. 



KONTAKT:

Avdelning

Område, Göteborgs Stad

Namn: Carina Stenström

namn@namn.se


