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Planera för din framtida 
bostad i god tid
Det är bostadsbrist i Göteborg. Därför behöver du planera 
för din framtida bostad i god tid. Det är bra att ställa sig 
i bostadskö långt innan du ens har börjat fundera på att 
flytta.

Registrera dig på 
boplats.se
Boplats Göteborg är Göteborgs 
Stads kommunala bostadsförmed-
ling. Det kostar 200 kr per år att stå 
i bostadskö och samla ködagar på 
boplats.se.

På boplats.se kan du söka hyresrät-
ter och flera olika boendetyper, som 
exempelvis tillgänglighetsmärkta 
lägenheter, senior- och trygghetsbo-
ende eller gemenskapsboende. 

Registrera dig i god tid
Eftersom alla lägenheter som an-
nonseras på boplats.se går till den 
som har flest ködagar kan det ta 
lång tid att få ett förstahandskon-
trakt. Ofta tar det flera år. Därför är 
det viktigt att du registrerar dig på 
boplats.se i god tid och betalar din 
årsavgift för att kunna söka bostad i 
framtiden.

Även för senior- och trygghets-
boenden kan det ta lång tid att få 
ett förstahandskontrakt. Kötiderna 
varierar i olika delar av Göteborg 

och för olika senior- eller trygg-
hetsboenden. Planera din framtida 
boendesituation i god tid och håll 
koll på kötiderna. Du hittar statistik 
och kötider på boplats.se.

Så registrerar du dig på 
boplats.se

 » Gå till boplats.se
 » Klicka på Skapa konto i övre 
högra hörnet

 » Fyll i dina uppgifter
 » Logga in för att slutföra din re-
gistrering

 » Verifiera dina kontaktuppgifter

Tänk på att du måste betala avgif-
ten på 200 kr varje år för att stå i 
bostadskö. Du kan betala med be-
talkort direkt på boplats.se eller som 
en faktura genom din bank. 

Du hittar din avi på Mina sidor och 
under fliken Betalning.
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Lista med senior- och 
trygghetsboenden
På sidan boplats.se/senior finns en 
lista med senior- och trygghetsbo-
enden i och utanför Göteborg, med 
information om var du kan söka 
dem. 

Listan uppdateras kontinuerligt med 
ny information, eftersom många 
hyresvärdar ser över sitt befintliga 
bestånd för att skapa fler senior-  
eller trygghetsboenden.

Sök aktivt och missa 
inga erbjudanden
Det kan gå snabbt att få en lägenhet 
uthyrd för hyresvärden som har lagt 
ut annonsen. Därför är det viktigt 
att du håller koll på din e-post så 
att du inte missar ett erbjudande. 

Om du får ett lägenhetserbjudande, 
var snabb med att följa instruktio-

nen i erbjudandet, så att lägenheten 
inte går till någon annan.

Om du är registrerad på flera bo-
stadssajter kan det vara bra att 
samla dina inloggningsuppgifter i en 
lista så att du kommer åt dem och 
kan logga in ofta.

Bra att ha koll på innan 
du börjar söka bostad

 » Kötider för de områden som du 
vill bo i

 » Dina behov i din framtida lägen-
het (trappor, rymligt badrum, nära 
till hållplats, träffpunkter för soci-
al tillvaro, med mera)

 » Dina ekonomiska förutsättningar
 » Vilka bostadssajter som är rele-
vanta för dig att registrera dig på
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Få vägledning i att söka bostad
Du kan få hjälp med boplats.se genom att kontakta Boplats 
kundtjänst. Även medborgarkontor och vissa träffpunkter kan 
hjälpa dig med boplats.se.

Boplats kundtjänst
Du kan ringa Boplats kundtjänst, 
031-100 250, för att få hjälp. Du 
kan också mejla din fråga genom 
ett e-postformulär, som du hittar på 
boplats.se/kontakta/kundtjanst.

Bland annat får du vägledning i 
hur du registrerar dig, söker lediga 
lägenheter och uppdaterar din profil. 
Dessutom kan du få hjälp med att:

 » Få ett nytt lösenord
 » Betala årsavgiften
 » Få information om dina ködagar
 » Tacka ja till erbjuden lägenhet
 » Läsa dina meddelanden

Du kan också få reda på kötider för 
olika områden och var det finns 
lägenheter för seniorer.

Medborgarkontor och 
träffpunkter
Även medborgarkontor och vissa 
träffpunkter kan ge vägledning i hur 
du registrerar dig och söker lediga 
lägenheter. Du hittar adress och 
öppettider till medborgarkontor och 
träffpunkter på goteborg.se. 

Det går också bra att ringa till Göte-
borgs Stads kontaktcenter,  
031-365 00 00, för mer information.
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Olika boendetyper
Det finns särskilda boendetyper som riktar sig till dig som 
är senior, som exempelvis senior- och trygghetsboenden. 
Du kan också söka andra boendetyper, så som 
gemenskapsboende och nyproduktion.

Senior- och trygghetsboenden finns 
i flera stadsdelar i Göteborg. Det 
finns senior- och trygghetsboenden 
insprängda i vanliga hyresfastighe-
ter där alla kan bo. Du bor då i en 
helt vanlig lägenhet, i en fastighet 
med andra hyresgäster i blandade 
åldrar.

Det finns också hyresfastigheter som 
endast har senior- eller trygghets-
boenden. Du bor då i en fastighet 
med andra hyresgäster nära din 
egen ålder.

Seniorboende
Du som är 55 år eller äldre kan söka 
seniorboende. Det är vanliga lägen-
heter med god tillgänglighet, låga 
trösklar och rymliga badrum. Senior-
boenden ligger ofta i markplan eller 
har hiss.

Trygghetsboende
Det finns också vanliga lägenheter 
för dig som är 70 år eller äldre. Här 
finns gemensamma utrymmen för 
samvaro, hobby, rekreation och en 
trygghetsvärd som hjälper till att 
skapa en vi-känsla. 

Genom att engagera dig i husets 
aktiviteter eller utnyttja de gemen-
samma utrymmena har du möjlighet 
att träffa dina grannar. Dessa lägen-
heter har också god tillgänglighet, 
låga trösklar och rymliga badrum. 

Läs mer om senior- och trygghets-
boende på boplats.se/senior eller 
ring Boplats kundtjänst,  
031-100 250, för mer information.

Äldreboende
När du inte längre kan bo kvar i din 
bostad på grund av ett stort vårdbe-
hov, kan du ansöka om att flytta till 
ett äldreboende hos kommunen. Om 
du bor och vistas i Göteborg ansö-
ker du enklast via e-legitimation på 
goteborg.se. 

Du kan också ringa till Göteborgs 
Stads kontaktcenter, 031-365 00 00, 
och fråga efter äldreomsorgen.

Tillgänglighetsmärkta 
bostäder
Tillgänglighetsmärkta lägenheter 
passar dig som har ett behov av en 
lägenhet med god tillgänglighet, 
låga trösklar och rymliga badrum 
och som ligger i markplan eller har 
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hiss. Alla som vill kan söka en till-
gänglighetsmärkt lägenhet.

Gemenskapsboende
Ett gemenskapsboende är ett flerfa-
miljshus med vanliga bostäder och 
med gemensamma lokaler. De som 
bor kan laga mat och äta tillsam-
mans, odla efter sina intressen och 
umgås. 

Nyproduktion
Alla nya bostäder som byggs måste 
vara tillgänglighetsmärkta. Därför 
kan en nyproducerad lägenhet vara 
ett alternativ för dig som är senior. 
Nya bostäder har oftast en högre 
hyra och standard. Det gör att det 

kan gå snabbare att få ett första-
handskontrakt för nyproduktion. 

Du kan söka tillgänglighetsmärkta 
bostäder, gemenskapsboenden och 
nyproduktion på boplats.se eller 
genom andra bostadssajter.

Egen kö till anpassad 
bostad på goteborg.se
Du som har en funktionsnedsättning 
och är folkbokförd i Göteborg kan 
ha möjlighet att ställa dig i kö till 
en anpassad bostad hos Göteborgs 
Stad. För att kunna få stå i kö måste 
du bli remitterad via sjukvården. 

Läs mer på goteborg.se eller ring 
Göteborgs Stads kontaktcenter,  
031-365 00 00, för mer information.
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Andra vägar till din nya bostad
Det finns andra alternativ för dig som inte vill eller kan söka 
särskilda boenden för seniorer.

Sök vanliga lägenheter
Du kan söka en vanlig lägenhet som 
inte kräver en viss ålder eller har 
särskilda villkor. Dessa lägenheter är 
öppna för alla att söka.

Det tar oftast längre tid att få ett 
förstahandskontrakt till en lägenhet 
som alla kan söka, eftersom betyd-
ligt många fler kan söka samma 
lägenhet. 

Ha koll på dina behov

Om du ska söka vanliga lägenheter 
är det viktigt att du har koll på dina 
behov. Kontrollera varje annons 
noga innan du anmäler intresse. 

Du kanske behöver:

 » Bo på markplan eller ha tillgång 
till hiss?

 » En tillgänglig bostad med rymligt 
badrum och låga trösklar?

 » Bo nära en hållplats för buss  
eller spårvagn?

 » Service i området, som till  
exempel matbutik, apotek, kafé, 
eller vårdcentral?

 » Bo nära en träffpunkt eller mö-
tesplats för social tillvaro?

Kontrollera om du kan 
anpassa din bostad
Du som har en funktionsnedsättning 
kan söka bidrag för att anpassa din 
bostad. Om du redan har eller kom-
mer att söka en vanlig lägenhet som 
inte är anpassad efter dina behov 
kan du se över möjligheterna att få 
den anpassad. 

Om du ska flytta är det viktigt att 
välja en lämplig bostad utifrån de 
behov du har. Är bostaden uppen-
bart olämplig med hänsyn till din 
funktionsnedsättning får du inte 
bidrag för vissa åtgärder. Det kan 
handla om brister i fråga om storlek, 
planlösning, antal våningsplan eller 
andra nivåskillnader.

Läs mer på goteborg.se eller ring 
Göteborgs Stads kontaktcenter,  
031-365 00 00, för mer information.

Interna omflyttningsköer
Om du redan har ett förstahands-
kontrakt kan du fråga din hyresvärd 
om möjligheterna att söka efter 
lediga lägenheter internt. Du som 
har ett förstahandskontrakt hos en 
av de kommunala hyresvärdarna i 
Göteborg (Bostadsbolaget, Famil-
jebostäder, Gårdstensbostäder eller 
Poseidon) kan söka lediga lägen-
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heter genom omflyttningsplatsen. 
Kontakta din hyresvärd för mer 
information.

Lägenhetsbyte
Om du redan har ett förstahands-
kontrakt till en lägenhet kan du göra 
ett byte med en annan person, som 
också har ett förstahandskontrakt. 

Ett lägenhetsbyte kan vara ett bra 
alternativ till dig som vill flytta från 
en större lägenhet till en mindre, 
komma ner i hyreskostnader eller 
flytta till ett annat område eller en 
annan stad. Lägenhetsbyten måste 
alltid godkännas av båda hyresvär-
darna.

Fler bostadssajter
Om du inte har tillräckligt med 
ködagar på boplats.se kan du re-
gistrera dig på andra bostadssajter 
som förmedlar förstahandskontrakt i 
Göteborg. 

Det är enklast att söka efter aktiva 
bostadssajter på nätet, eftersom var 
och hur de annonserar sina lediga 
lägenheter brukar variera. Du hittar 
mer information om andra bostads-
sajter på Göteborgs Stads webbplats:

 » goteborg.se/sokabostad

Sök utanför Göteborg 
Du kan också söka bostad i hela Sve-
rige. Kötiderna för att få en bostad 
varierar mycket över landet.

I de flesta kommuner finns både 
kommunala och privata hyresvärdar 
där du kan söka bostad och ställa dig 
i bostadskö. 

Gå in på varje kommuns webbplats 
för mer information om vilka de lo-
kala hyresvärdarna är. Informationen 
finns oftast under kategorin ”Bygga 
och Bo” där du sedan kan klicka 
dig vidare till lediga bostäder eller 
hyresvärdar.
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Att tänka på inför flytt
Det finns ekonomiskt stöd att söka om du ska flytta. Bland 
annat kan du söka om avdrag för städ- och flytthjälp, ansöka 
om tillägg för att klara av den nya hyran eller bidrag om du 
behöver anpassa den nya bostaden. 

RUT-avdrag
Om du behöver hjälp i samband med 
flytten kan du anlita en städ- och 
flyttfirma. Du måste själv bekosta 
eventuell städ- eller flytthjälp, men 
du kan ha rätt till RUT-avdrag. Det 
innebär att du kan få avdrag hos 
Skatteverket för hushållsnära tjäns-
ter, inklusive flyttjänster och repara-
tion.

Läs mer på skatteverket.se eller ring 
Skatteverkets kundtjänst,  
0771-567 567, för mer information.

Bostadstillägg och 
äldreförsörjningsstöd
Du kan söka bostadstillägg eller 
äldreförsörjningsstöd om du får låg 
pension och inte har råd med din 
hyra. Oavsett om du hyr eller äger 
din bostad kan du ha rätt till bo-
stadstillägg eller äldreförsörjnings-
stöd.

Bostadstillägg är ett tillägg till den 
allmänna pensionen och är skatte-
fritt. Äldreförsörjningsstödet är ett 
stöd för dig som har låg eller ing-
en pension och innebär att du ska 
kunna betala för din försörjning och 

ditt boende så att du får en skälig 
levnadsnivå. 

Läs mer på pensionsmyndigheten.
se, eller ring Pensionsmyndighetens 
kundtjänst, 0771-776 776, för mer 
information.

Få ordning på din 
ekonomi
Tänk på att du kan få räkna med 
dubbla kostnader i samband med en 
flytt. Om du till exempel redan bor i 
en hyresrätt kan du ha uppsägnings-
tid. Därför kan du få betala hyra för 
två adresser samtidigt.

Budget- och 
skuldrådgivningen
Du kan få hjälp med att strukturera 
din ekonomi och även ansöka om 
skuldsanering. 

Kontakta budget- och skuldrådgiv-
ningen för mer information:

Telefonnummer: 031-368 08 00

E-post: budget@kom.goteborg.se

Besöksadress: Ekelundsgatan 1

Se telefon- och besökstider på  
goteborg.se/privatekonomi
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Andra tjänster för seniorer
Det finns flera tjänster som du kan dra nytta av. Här är några 
tips på tjänster som erbjuds till dig som bor i Göteborg.

Fixartjänst
Du som är 67 år eller äldre kan få 
hjälp av fixaren i ditt område och 
på så sätt förhindra fall och an-
dra olyckor i din bostad. Det kan 
handla om att fästa elsladdar, byta 
glödlampor, sätta upp tavlor eller 
bära ner kartonger från vindsförråd. 
Fixarens tjänster är kostnadsfria, 
men du får själv stå för eventuella 
materialkostnader. 

Beställ fixartjänst direkt på gote-
borg.se eller ring Göteborgs Stads 
kontaktcenter, 031-365 00 00, och 
fråga efter fixartjänst.

Hemtjänst och 
äldreomsorg
Du som behöver hjälp i din vardag 
kan ansöka hos kommunen om att 
få hemtjänst. Du kan få hjälp med 
din personliga omvårdnad och att 
värma mat, diska, städa, handla och 
andra hushållssysslor. 

Läs mer på goteborg.se eller ring 
Göteborgs Stads kontaktcenter, 
031-365 00 00, och fråga efter 
hemtjänst.

Flexlinjen
Flexlinjen är en del av kollektivtra-
fiken och alla är välkomna att åka 
med. Flexlinjens bussar kör inom ett 
bestämt område och för att komma 
nära har den många mötesplatser. 
För dig som har färdtjänst kan flex-
linjen stanna ännu närmare.

Färdtjänst
Färdtjänst finns för dig som har 
svårt att resa på egen hand. Precis 
som i den övriga kollektivtrafiken 
reser du tillsammans med andra, 
men i personbil, rullstolsbil, rull-
stolsbuss eller flexlinjebuss. För 
att åka färdtjänst måste du ha ett 
färdtjänsttillstånd. 

Läs mer om både flexlinjen och 
färdtjänst på goteborg.se eller ring 
serviceresors kundservice,  
031-41 95 52, för mer information.
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 | Registrera dig på boplats.se och börja samla   
 ködagar 
 - Kom ihåg att betala din årsavgift 
 - Uppdatera och verifiera dina kontaktuppgifter så att du inte   
 missar ett erbjudande

 | Ta reda på kötiden för ditt favoritområde 
 - Håll dig uppdaterad på statistik och kötider på boplats.se/senior  
 eller ring Boplats kundtjänst, 031-100 250

 | Ta reda på dina behov  
 - Hiss eller markplan? 
 - Tillgänglighetsmärkt bostad med rymligt badrum och låga trösklar? 
 - Hållplatser för buss eller spårvagn? 
 - Service i området som matbutiker, apotek, kaféer eller vårdcentral? 
 - Träffpunkter eller mötesplatser för social tillvaro?

 | Börja planera inför flytten i god tid 
 - Hör dig för angående flytt- och städhjälp och kolla upp om du har  
 rätt att söka avdrag hos Skatteverket 
 - Ta reda på uppsägningstider

 | Ta reda på om du kan söka bostadstillägg eller  
 äldreförsörjningsstöd 
 - kontakta Pensionsmyndigheten för mer information

Checklista för att söka bostad
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bKontaktuppgifter

Boplats Göteborg
 
Telefon: 031-100 250 
Måndag-fredag 8-16.30

E-postformulär: www.boplats.se/kontakta/kundtjanst

Webbplats: www.boplats.se

Information in other languages
Denna broschyr finns tillgänglig på flera språk. Du hittar 
översatta broschyrer på sidan boplats.se/senior.

Scanna QR-koden för 
teckenspråk.

I samarbete med
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