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En vision för regionen
Under 2018 har vi förberett oss för en ny roll på 
hyresrättsmarknaden, och de nya ägardirektiven fastställdes 
av Göteborgs kommunfullmäktige i december. 

Visionen är en gemensam bostadsmarknad som underlättar 
för människor att flytta i hela regionen.  År 2030 förväntas 
1,75 miljoner människor bo och arbeta i en integrerad 
arbets- och bostadsmarknad i Västsverige med Göteborg 
som nav. De nya ägardirektiven innebär att människor inte 
skall behöva stå i flera olika bostadsförmedlingars eller 
hyresvärdars köer. Vårt mål är att hela bostadsutbudet skall 
finnas på boplats.se. 

2019 kommer Boplats att börja arbeta i en ny roll där vi 
erbjuder hyresvärdarna en förmedlingstjänst i utbyte mot att 
intresseanmälningarna rangordnas efter kötid. Utmaningen 
blir att behålla de privata hyresvärdar, som vi har jobbat med 
genom åren, och samtidigt få fler fastighetsägare i regionen 
att vilja arbeta med transparenta krav och en rättssäker 
förmedling av lägenheter på boplats.se.

Maria Meyer Martins, VD 
Boplats Göteborg AB
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Bostadssökande 2018 2017 2016 2015 2014
Antal registrerade bostadssökande 31 dec 239 756 218 200 191 493 165 266 131 512

Antal personliga besök i lokalen 11 965 13 8412 51 705 47 533 46 287

Antal telefonsamtal 18 887 19 720 25 952 13 3791 26 844

Lägenheter

1) Endast Kontaktcenter Göteborgs Stad. Ingen statistik på samtal mottagna på Boplats. 
2) Fr o m 1 jan 2017 räknar vi nummerlappar.  Tidigare räknades inpasserande.

Antal annonserade lägenheter 7 255 6 825 7 241 7 832 8 299

Andel lägenheter från privata värdar 45 % 49 % 43 % 41 % 40 %

Andel lägenheter från övriga kommuner i GR 15 % 20 % 12 % 9 % 10 % 

Andel studentlägenheter3 - 3 % 10 % 13 % 10 %

Genomsnittlig registreringstid för kontrakt 1 968 1 697 1 602 1 492 1 190

Genomsnittligt antal ansökningar per lägenhet 1 117 1 054 847 708 829

Annonserade rum 960 1 123 1 133 869 700

Andel ja-svar efter erbjudande om lägenheter 57 % 47 % 49 % 42 % 36 %

Personal

3) Chalmers Studentbostäder lämnade Boplats under 2017.

Antal årsarbetare 12 14 13 11 10

Lönekostnader exkl soc. avgifter, tkr 5 892 6 352  5 860 5 248 4 385

Ekonomi
Resultat efter finansiella poster 2 961 1 522 1 006 623 865

Soliditet 33 % 28 % 25 % 23 % 25 %

Kassalikviditet 152 % 143 % 136 % 137 % 137 %

Eget kapital 6 854 4 847 3 819 4 358 3 920

Boplats i siffror 2018

Registrera dig nu! 
Så kan du välja sen

Senior

Bo bra nu och i framtiden
Boplats Göteborg AB, Rosenlundsplatsen 1, 411 20 Göteborg • 031-100 250 • boplats.se

Hyr ut rum till en  
internationell student
Varje termin strömmar internationella studenter till Göteborgs 
universitet och Chalmers. Hyr ut ett rum och hjälp en student! 
Du får rådgivning och annonserar utan kostnad hos Boplats. 

Uthyrningsmingel  
med studenter
Träffa de inbjudna studenterna hos 
Boplats, boka tid för visning av ditt rum, 
eller skriv kontrakt redan på plats. Vi har 
kontrakt både på engelska och svenska. 

torsdag 30 augusti 18.00-20.00

lördag 1 september 11.00-14.00

Plats: Boplats, Rosenlundsplatsen 1

Anmälan: evenemang@boplats.se

Då det är begränsat med plats, är det 
viktigt att du anmäler dig och skriver  
vilken eller vilka dagar du vill komma!  
Välkommen!

Annonsera gratis!

Boplats broschyr 
som riktar sig till 
seniorer.

Boplats annons 
om att hyra 
ut rum till 
internationella 
studenter.
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Boplats Göteborg ägs av Göteborgs Stad. Det innebär att vi 
arbetar för en hållbar stad, öppen för världen. 

Syftet med verksamheten är att underlätta för de som vill 
flytta inom och till Göteborg genom att presentera ett samlat 
utbud av hyresrätter på boplats.se. Kommunfullmäktiges 
beslut i oktober 2012 innebär att marknadsplatsen ska vara 
transparent. Det betyder att det klart skall framgå vilka villkor 
som ligger till grund för hyresvärdens val av hyresgäst, men att 
hyresvärden själv bestämmer dessa kriterier. Att de allmännyttiga 
bostadsföretagen i Göteborg rangordnar ansökningar efter kötid 
är en del av AB Framtidens hyrespolicy sedan många år tillbaka.

Boplats Göteborg skall även se till att det går att hitta 
tillgänglighetsmärkta bostäder, trygghetsbostäder och 
gemenskapsboenden på webbplatsen. Bolagets finnanseras av en 
administrativ avgift från de bostadssökande, driftsbidrag och i 
mindre omfattning övriga intäkter. 

MÅL: Bostadsbristen skall byggas bort och bostadsbehoven 
tillgodoses bättre  / Göteborg ska vara en hållbar 
innovationsstad med ökande jobbtillväxt
2014 lanserade Boplats ett IT-system som uppfyller 
kommunfullmäktiges mål. Systemet möjliggör för hyresvärdar 
att annonsera lägenheter med hyrestak, att hyra ut till grupper 
med särskilda intressen, förutsättningar eller behov, till exempel 
gemensamhetsboende och trygghetsboenden. Det underlättar 
hantering av uthyrning av nyproduktion, där flera likvärdiga 
lägenheter hyrs ut i en och samma uthyrningsprocess.

Boplats IT-system möjliggör för hyresvärdar, samt privatpersoner 
som annonserar rum, att prioritera personer som flyttat eller ska 
flytta till Göteborg på grund av arbete.

Boplats informerar om nyproduktion av hyresrätter genom 
mässor, utställningar och information på boplats.se och 
kan beskriva efterfrågan på hyreslägenheter och analysera 
betalningsförmågan hos olika grupper. Statistik- och 
marknadsanalyssystemet som Boplats byggt upp sedan 2007 
samlar och möjliggör analys av anonymiserad data från allt som 
händer på boplats.se.

Antalet annonserade nybyggda lägenheter har ökat under de 
senaste åren och även intresset för att hyra dem.

MÅL: De mänskliga rättigheterna skall genomsyra alla 
Göteborgs Stads verksamheter
Boplats ska ge möjlighet för alla att söka lediga lägenheter i 
Göteborg med omnejd. Detta sker med hjälp av samverkan med 
stadens medborgarkontor, stadsdelsförvaltningar, konsument- 
och medborgarservice och kontaktcenter. För att öka kunskapen 
hos medarbetarna om mänskliga rättigheter, jämställdhet och 
diskrimineringslagen hölls under året seminarium med temat 
Mänskliga rättigheter, samt om genus- och normkritik. 

Mål: Individ- och familjeomsorg ska skapa mer jämlika 
livschanser för stadens invånare
Boplats Göteborgs vd ingår i Fastighetskontorets ledningsgrupp 
för bostadsförsörjning för särskilda grupper och är ordförande 
i styrgruppen för samarbetsavtalet för bostadsanskaffning för 
grupper som själva inte kan ordna en bostad. Styrgruppen följer 
upp samarbetsavtalet och har under 2018 haft ett möte på 
våren och ett på hösten. Frågor om olovlig andrahandsuthyrning 
och tveksamma direktbyten har också varit på agendan under 
mötena.

MÅL: Livsvillkoren för personer med fysisk, psykisk eller 
intellektuell funktionsnedsättning ska förbättras
Boplats informerar om vilka möjligheter som finns för den som 
har fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning när det 
gäller att skaffa bostad. På boplats.se kan den bostadsökande 
bevaka tillgänglighetsmärkta (T-märkta) lägenheter. 

Boplats har tagit fram krav på en ny webbplats som skall 
uppfylla EU-s krav på tillgänglighet. Lokalen där Boplats har sin 
kundmottagning uppfyller tillgänglighetsvillkoren.

MÅL: Äldres livsvillkor skall förbättras
Boplats kundmottagning har öppet en förmiddag i veckan för 
att hjälpa seniorer registrera sig och söka bostad. Boplats.se 
ger möjlighet att anmäla intresse för och bevaka publicerade 
lägenheter märkta som Seniorboende samt Trygghetsboende. 
Boplats informerar om nya former av seniorbostäder, till exempel 
Gemenskapsboende, trygghetsboende och HBTQ-boenden.

Boplats uppdrag 2018
Boplats Göteborgs skall fungera som en 
marknadsplats för bostäder och informera om 
bostadsmarknaden enligt bolagets ägardirektiv. 
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Efterfrågan på bostäder
Nettoinflyttningen till Göteborg är fortsatt hög och de som 
har fått kontrakt på allmännyttans lägenheter under 2018 har 
som minst haft 4,7 år i kötid. Den genomsnittliga kötiden hos 
allmännyttan har legat kring 6,7 år och runt 4 år för de privata 
hyresvärdarna. 

Det är fortsatt hög efterfrågan även på nybyggda lägenheter, 
men de högre hyresnivåerna innebär att det varit möjligt att 
få ett kontrakt efter betydligt färre dagar för nyproducerade 
lägenheter utanför Göteborg. 

Intresset för att vara registrerad på boplats.se 
fortsätter att öka trots att flera faller bort när de 
skall betala avgiften andra året. Under 2018 har det 
totala antalet registrerade ökat med över 20 000. 

131 512
165 266

191 493
218 200

239 756

2014 2015 2016 2017 2018

Antal registrerade på boplats.se vid årsslutet.

Engagera unga att registrera sig
Från och med 17-årsdagen går det att registrera sig på 
boplats.se. För att ungdomar ska inse vikten av att registrera 
sig i tid anordnar Boplats tillsammans med Konsument 
och Medborgarservice i Göteborgs Stad ett seminarium för 
intresserade målsmän och deras 17-åringar. Samtliga ungdomar i 
Göteborgs Stad som fyllt 17 år får en inbjudan på posten.

Boplats har även deltagit i mässan Kunskap och Framtid där 
tusentals ungdomar träffar representanter för möjligheter till 
utbildning och arbete.

55 000 av alla registrerade på boplats.se är under 25 år. Fler än 
100 000 är 17-30 år.

55 715

50 612

36 933 23 344

14 731

12 152

12 602

10 595

8 540

6 647

4 960

3 999

Antal registrerade på boplats.se i olika åldrar. 

Verksamhet och bostadsmarknad

För att ungdomar ska inse vikten av att registrera sig i tid anordnar Boplats ett seminarium för intresserade målsmän och deras 17-åringar. 
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Kön och inkomst
Under 2018 var 52% av de bostadssökande kvinnor och 48% 
män. Medelinkomsten för de bostadssökande kvinnorna var  
323 214 kr/år brutto och för männen 334 450 kr/ år. Medelåldern 
för kvinnorna 37,8 år och för männen 36,3 år. Kvinnorna hade i 
snitt 1 294 dagar på Boplats och männen 1 229. Männen var mer 
aktiva i sitt sökande och skickade i snitt in intresseanmälningar 
till 110 lägenheter under 2018 medan kvinnorna skickade in 90 
intresseanmälningar. 52% av kontrakten gick till kvinnor och 
48% till män.

Medelinkomsten för dem som fick kontrakt hos allmännyttan i 
Göteborg var 395 539 kr/år brutto och de som fick kontrakt hos 
de privata hyresvärdarna hade en bruttoinkomst på i snitt  
496 823 kr/år.

0,1%
0,2%
0,4%
0,9%
1,4%

2,1%
3,4%

4,9%
6,7%
7,0%
6,5%

10,8%
14,0%

18,1%
23,6%

Andel registrerade på boplats.se utifrån registreringsår.  Nästan en fjärdedel av 
alla på boplats.se gick med under 2018.

Möte med seniorer
Det är förhållandevis få av de annonserade lägenheterna 
som bara riktar sig till seniorer, så kallade Senior- och 
Trygghetslägenheter, även om antalet har ökat de senaste fyra 
åren. För att kunna hyra en sådan lägenhet finns det krav på att 
vara 55 respektive 65 år eller äldre.  

Medelhyran för seniorlägenheter låg på 6 025 kr/månaden 
och för trygghetslägenheter på 7 927 kr/mån. Hyrorna för 
trygghetslägenheterna låg klart över den angivna maxhyran 
man ville betala. Denna låg på 6 483 kr för den yngre gruppen, 
6 027 för mellangruppen och 5 941 för de som var äldre än 
75 år. Det är sannolikt att den äldre målgruppen är i behov av 
senior- och trygghetslägenheter som motsvarar deras angivna 
betalningsvilja. 

7 % av de bostadssökande är över 65 år och deras inkomster 
varierade negativt med åldern. Gruppen 66 -70 år hade en 
genomsnittlig bruttoinkomst på 367 495 kr per år. De som var 
mellan 71 och 75 år hade 310 038 kr/år och gruppen över 75 år 
angav en inkomst på 272 712 kr/år.

Eftersom det är långa väntetider även för dessa lägenheter 
är viktigt att som senior registrera sig på boplats.se i god tid. 
Boplats jobbar därför aktivt med att nå stadens seniorer. 

År 2015 2016 2017 2018

Senior (55+) 50 71 61 51

Trygghetslägenheter 19 16 59 80

Summa 69 87 120 131

Antalet lägenheter för seniorer på boplats.se under 2018.

Den 28 mars deltog personal på Seniormässan på Svenska mässan och gav seniorer möjligheten att få hjälp med att registrera sig och få svar på sina frågor. 
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Samverkan i staden
Boplats informationskampanj i stadsrummet och i sociala medier 
riktar sig till dem som är mitt i livet som inte tänkt på att det tar 
lång tid att få en hyresrätt.

Målet för Boplats kundservice är att alla medborgarna ska 
erbjudas en likvärdig service och en tydlig och samordnad 
information via webbplatsen, epost, telefon och kundmottagning. 
De som har varit i kontakt med Boplats ska uppleva att de har 
fått den hjälp de förväntade sig.

Bolaget samverkar med stadens Medborgarkontor för att 
Göteborgarna skall kunna få hjälp med enkla Boplatsärenden i 
sitt närområde, något som efterfrågats i vår kundenkät. Boplats 
samarbetar även med Stadsdelsnämnderna för att de skall kunna 
stödja sina medborgare i att planera sitt boende.

Utbudet av lägenheter
Antalet lägenheter som publicerats på boplats.se har ökat 
sedan föregående år till 7.255. 45% av dessa kom från privata 
fastighetsägare. En del av ökningen beror på större antal  
nyproducerade lägenheter. 

År 2015 2016 2017 2018

Totalt antal 77 83 80 80

Varav kommunala 7 8 9 9

Antal hyresvärdar på boplats.se.

Boplats mål är att behålla de hyresvärdar som använder sig av 
tjänsten och att aktivt hitta nya som vill använda sig av Boplats. 

I diskussioner kring bolagets omvandling sedan 2016 har 
flera privata hyresvärdar sagt sig vara ointresserade av att 
delta i en bostadsförmedling. Antalet privata hyresvärdar som 
använder sig av boplats.se har dock inte minskat; totala antalet 
bostadsföretag under året var lika många som året innan.

Presentation av nyproduktion 
Nybyggda hyreslägenheter med högre hyresnivå, och som 
ligger i nya okända områden, kräver mer marknadsföring än 
befintliga hyreslägenheter. Därför arbetar Boplats tillsammans 
med fastighetsbolag som bygger nytt, inte bara hyreslägenheter, 
utan även bostadsrätter och andra ägandeformer, för att 
uppmärksamma bostadsökande på möjligheter i regionen. 

Den 21 oktober anordnade Boplats den årligt återkommande 
nyproduktionsmässan Bonytt. Över 30 000 planerade eller 
färdiga bostäder i Göteborgsregionen presenterades av 29 
utställare. Besökarna på Clarion Hotel Post kunde träffa 
hyresvärdar och byggproducenter på plats och ta del av deras 
utbud. Vår guide presenterade nya områden i Göteborg med hjälp 
av en modell av staden. Utställningen lockade ca 1 700 besökare.
Utställningen kombineras med insatser i bolagets digitala kanaler 
där nya områden och bostäder presenteras löpande samt med 
information vid pågående byggprojekt där det görs tydligt att 
lägenheterna skall annonseras på boplats.se. 

År 2015 2016 2017 2018

Antal 335 489 734 1 193

Andel av alla 4% 7% 11% 16%

Antal, och andel, nyproducerade lägenheter på boplats.se .

Annonser som uppmanar medborgare att registera sig på boplats.se. Annons om Boplats nyproduktionsmässa Bonytt.
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Annonser från privatpersoner
Projektet Hjärterum lett av Göteborgs Räddningsmission i 
samarbete med Fastighetskontoret och Boplats Göteborg har 
fortsatt under året. Syftet är att underlätta för privatpersoner 
att hyra ut till den aktuella målgruppen, nyanlända med 
uppehållstillstånd, och därför går Göteborgs Räddningsmission 
in som mellanhyresvärd. 

Sommarens återkommande projekt ”Hyr ut rum till en 
internationell student” arrangerades tillsammans med Göteborgs 
universitet, Chalmers, Göteborgs Förenade Studentkårer och 
Studentforum inom Göteborgs Stad. Seminarier anordnades för 
att privatpersoner skulle lära sig tillräckligt om hyresjuridik och 
skatteregler för att ta steget att börja hyra ut. Internationella 
studenter och uthyrare bjöds in till mingelträffar där de kunde 
träffas och i vissa fall skriva kontrakt direkt på plats. 

Arbetet med att uppmuntra privatpersoner att hyra ut delar eller 
hela sin bostad kommer att fortsätta så länge bostadsmarknaden 
är så ansträngd att tjänsten fyller en funktion utifrån ett 
samhällsperspektiv. 

Antalet privatannonser har minskat jämfört med 2017. 

År 2015 2016 2017 2018

Antal 1 041 1 139 1 123 960

Antal annonserade rum på boplats.se.

Boplats IT-system
Boplats uthyrningsverktyg och webbplatsen boplats.se är ett 
egenutvecklat IT-system som ägs av bolaget. 

Under 2018 har mycket utveckling handlat om säkerhet och 
persondata. Högre säkerhetskrav på lösenord har införts för 
de bostadssökande och systemet har utvecklats för att stödja 
den nya Dataskyddsförordningen med automatisk och manuell 
möjlighet till radering av personuppgifter. 

Boplats har genomfört en flytt av systemets drift efter 
upphandling av en ny driftleverantör. 

Den nuvarande webbplatsen började användas hösten 2014. 
Under 2018 har bolaget tagit fram nya krav för webbplatsen 
genom en så kallad effektkartläggning som relaterar 
verksamhetsmål och målgruppsanalys till faktiska funktioner på 
boplats.se. 

Boplats webbplats från 2014 har inneburit många förbättringar 
jämfört med tidigare. Det finns dock flera områden där vi 
skulle kunna nå ännu bättre resultat med utgångspunkt i 
besöksstatistik, samlad erfarenhet från Boplats kundtjänst 
och marknadsavdelning kring önskemål från bostadssökande 
respektive hyresvärdar. En analys har också genomförts av 
andra digitala bostadstjänster som finns i Sverige idag, både 
bostadsförmedlingar och privata. De nya kraven tar även större 
hänsyn till krav på tillgänglighet. 

Boplats har haft två projekt under året som uppmanar privatpersoner att hyra ut rum till internationella studenter, samt till nyanlända. Bild: Boplats
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Ekonomiska mål och finansiering
Boplats ska ha ett ekonomiskt resultat som säkerställer 
möjligheten att förvalta och utveckla verksamheten och IT-
systemet.

2018 års budget baseras på 200 000 helårsbetalande 
bostadssökande och ett minskat driftsbidrag med 2 miljoner 
kronor från Göteborgs Stad. Under året tillkom cirka 35 000 nya 
medlemmar och cirka 18 100 medlemmar slutade att betala 
sin avgift. Intäkterna från den administrativa avgiften från de 
bostadssökande blev 1 167 tkr högre än budgeterat och uppgick 
till 17 167 tkr.

Försäljningsintäkterna uppgick till 2 744 tkr och driftsbidragen 
till 6 053 tkr.

Inga större investeringar gjordes under år 2018. Alla åtgärder i 
IT-systemet togs som direkta kostnader.

Den stora skillnaden mellan budget och utfall beror på att 
Boplats planerade för att starta arbetet med övergången till 
bostadsförmedling under 2018.  Eftersom ärendet försenades 
har dessa åtgärder inte hunnit genomföras. Tillsvidareanställd 
personal som slutat sina anställningar har heller inte ersatts 
permanent då beslutet om bostadsförmedling togs i fullmäktige  
i slutet av 2018.

Boplats gjorde ett resultat om 2 006 tkr.

På Boplats nyproduktionsmässa kunde besökare ta del av en modell av Göteborg som visar utvecklingsprojekt i staden. Bild: Boplats
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Den 18 november 2017 fattade kommunfullmäktige i 
Göteborgs Stad beslut om att godkänna Stadsledningskontorets 
förslag om förändring av ägarstrukturen, finansieringen 
och verksamhetsreglerna för Boplats Göteborg AB. Boplats 
majoritetsägare Göteborgs Stadshus AB fick därmed uppdraget 
att utreda hur förändringarna skulle genomföras. 

I december 2018 fattade kommunfullmäktige beslut om nya 
ägardirektiv som innbär Boplats Göteborg ska bli en kommunal 
bostadsförmedling i likhet med förmedlingarna i Stockholm och 
Malmö. 

I enighet med kommunfullmäktiges beslut från 2017 förvärvade 
Göteborgs Stadshus AB den sista december 2018 samtliga aktier 
i bolaget från de tidigare ägarna Fastighetsägarna Göteborg 
Första Regionen, ek.för. (30 %), Bostads AB Poseidon (10 %), 
Göteborgs Stads Bostadsbolag AB (10 %) Familjebostäder i 
Göteborg AB  
(10 %) Bolaget förblir placerat direkt under Göteborgs Stadshus 
AB i koncerners organisation.

I sitt beslut understryker kommunfullmäktige ambitionen att 
Boplats ska förmedla bostäder både åt stadens allmännyttiga 
bostadsbolag samt privata fastighetsägare och allmännyttiga 
bostadsbolag inom Göteborgs lokala arbetsmarknadsregion, i 
syfte att underlätta rörligheten på bostadsmarknaden i hela 
regionen. Genom att samla förmedlingen av alla bostäder 
som annonseras på boplats.se, både från privata hyresvärdar 
och allmännyttan, kan staden säkerställa transparenta krav, 
en rättssäker förmedling av bostäder och förhoppningsvis ett 
ständigt inflöde av nya lägenheter.

Ny verksamhet förbereds
Beslutet om att Boplats ska fungera som en bostadsförmedling 
innebär att alla hyresvärdar som annonserar sina lägenheter 
via Boplats, oavsett om de är privata eller kommunägda, måste 
följa kötiden, efter att villkoren från hyresvärden har uppfyllts. 
Fastighetsägarna GFR har satsat på en egen webbplats som skall 
fungera som boplats.se har gjort tidigare. 

Under hösten har ett arbete påbörjats tillsammans med AB 
Framtidens fyra hyresvärdar där den nya verksamheten skall 
definieras.

Att boplats får en förmedlande roll, med nya arbetsuppgifter 
innebär en ökad kostnad för utökad personalstyrka. Då hela 
verksamheten enligt beslutet i kommunfullmäktige skall 
finansernas av avgifter kommer denna avgift sannolikt att höjas 
under 2019. Detta kräver ett nytt beslut av kommunfullmäktige.

När finansieringen av den nya verksamheten är klar kan 
Boplats börja fungera som en bostadsförmedling enligt de nya 
ägardirektiven. Bolaget förväntar sig att detta kan ske efter 
sommaren 2019.

2019 kommer att präglas av omvandlingen till bostadsförmedling 
som innebär nya arbetsuppgifter, fler anställda och ett delvis 
nytt förhållande till hyresvärdarna som använder sig av tjänsten. 
Investeringar kommer att krävas i samband med att Boplats 
behöver en flytta till en ny lokal. IT-systemet kommer att behöva 
anpassas efter de nya arbetsuppgifterna och utvecklingen av en 
förbättrad webbplats skall påbörjas. 

Framtiden för bolaget

Boplats Göteborg ska bli en kommunal bostadsförmedling under 2019 i likhet med förmedlingarna i Stockholm och Malmö. 
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Styrelsens sammansättning under året 

Under perioden 2018-01-01 till 2018-09-05 har styrelsen haft följande sammansättning:

Christian Larsson ordförande Göteborgs Stad

Rickard Ljunggren vice ordförande Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

Anders Söderman vice ordförande Bostads AB Poseidon 

Susanna Cassberg ledamot Göteborgs Stad

Oscar Amlöv ledamot Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

Kicki Björklund ledamot Göteborgs Stads Bostads AB  

Agneta Kores ledamot Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

Håkan Bernhardsson suppleant Göteborgs Stad

Per-Henrik Hartmann suppleant Familjebostäder i Göteborg AB

Ulf Gärdhagen suppleant Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

Styrelsen och verkställande direktören för Boplats Göteborg AB, 
org nr 556467-7390, avger härmed årsredovisning för 2018.

Verksamhetsinriktning
Bolaget skall enligt bolagsordningen informera om 
bostadsmarknaden och fungera som en marknadsplats för 
bostäder och bedriva därmed förenlig verksamhet.

Ägandet var under 2018 fördelat enligt följande
Göteborgs Stadshus AB 40%

Göteborgs Stads Bostads AB 10%

Bostads AB Poseidon 10%

Familjebostäder i Göteborg AB 10%

Fastighetsägarna GFR, Eko. förening 30%

Fr.m. 2018-12-31 är bolaget ett helägt dotterbolag till 
Göteborgs Stadhus AB.

Styrelsens sekreterare
Mats Ekblad har varit styrelsens sekreterare. Styrelsen har under 
året haft sju styrelsemöten.

Verkställande direktör
Maria Meyer-Martins är bolagets verkställande direktör.

Lekmannarevisor 
Vid årsstämman valdes Lars-Gunnar Landin (MP) och Peggy 
Svensson (VägV) till till lekmannarevisorer, samt Stefan Dahlén 
(SD) till lekmannarevisorsuppleant.

Revisor
Huvudansvarig revisor är Gunilla Lönnbratt på Öhrlings 
PriceWatershouseCoopers AB.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
I december 2018 fattade kommunfullmäktige beslut om nya 
ägardirektiv som innebär att Boplats Göteborg AB skall bli en 
kommunal bostadsföremedling i likhet med förmedlingarna 
i Stockholm och Malmö. Enligt beslut skall verksamheten 
finansieras med avgifter vilket troligen kommer att leda till 
avgiftshöjning under 2019. 

Förvaltningsberättelse

Styrelsens sammansättning under året 

Under perioden 2018-09-05 till 2018-12-31 har styrelsen haft följande sammansättning:

Christian Larsson ordförande Göteborgs Stad

Rickard Ljunggren vice ordförande Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

Lena Molund Tunborn vice ordförande Bostads AB Poseidon 

Susanna Cassberg ledamot Göteborgs Stad

Oscar Amlöv ledamot Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

Kicki Björklund ledamot Göteborgs Stads Bostads AB  

Agneta Kores ledamot Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

Håkan Bernhardsson suppleant Göteborgs Stad

Per-Henrik Hartmann suppleant Familjebostäder i Göteborg AB

Ulf Gärdhagen suppleant Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen
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Eget kapital Aktiekap Reservfond Balans. res Årets vinst

IB 700 77 3 818 252

Disponering av föregående års vinst enligt årsstämmobeslut 252 -252

Årets resultat 2 006

UB 700 77 4 071 2 006

Förslag till behandling av vinst
Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Årets vinst 2 006 160 kronor

Balanserad vinst         4 071 321 kronor

Summa att förfoga över 6 077 481 kronor

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinsten disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning 6 077 481 kronor

Resultatet av årets verksamhet och bolagets ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkning.

Resultaträkning (KKR)

Rörelsens intäkter Not
2018-01-01
2018-12-31

2017-01-01
2017-12-31

Nettoomsättning 19 911 18 226 

Övriga rörelseintäkter 1 6 053              8 053              

Summa rörelsens intäkter 25 964 26 279

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader 6, 7 -13 622 -12 449

Personalkostnader 2 -9 371 -9  530

Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar 3, 10 -2 755

Summa rörelsens kostnader -22 993 -24 734

Rörelseresultat 2 971 1 545

Resultat från finansiella investeringar 

  Ränteintäkter och liknande resultatposter                                           

  Räntekostnader -10    -23    

Resultat efter finansiella poster 2 961 1 522

Bokslutsdispositioner 5  -551  -705

Skatt 9 -404 -565

Årets resultat 2 006 252
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Balansräkning (KKR)  

Tillgångar Not 2018-12-31 2017-12-31

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 10 0 0

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 3 0 0

Summa anläggningstillgångar 0 0

Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag 25 245  21 694

Kundfordringar 72  123

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter       999       718

Summa kortfristiga fordringar 26 315 22 535

Kassa och bank 4 5 4

Summa omsättningstillgångar 26 320 22 539

SUMMA TILLGÅNGAR 26 320 22 539

Eget kapital och skulder Not 2018-12-31 2017-12-31

Eget kapital

  Bundet eget kapital
     Aktiekapital, 700 aktier kvotvärde 1000 kr 700 700

     Reservfond 77 77

  Summa bundet eget kapital 777 777

  Fritt eget kapital

     Balanserad vinst 4 071 3 818

     Årets resultat 2 006 252

  Summa fritt eget kapital 6 077 4 070 

Summa eget kapital 6 854 4 847

Obeskattade reserver 5 2 460 1 909

Summa obeskattade reserver 2 460 1 909

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 2 407 1 977

Skulder till koncernföretag 68 103

Aktuella Skatteskulder 111 365

Övriga kortfristiga skulder 1 275 1 418

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 13 144 11 918

Summa kortfristiga skulder 17 006 15 782

Summa eget kapital och skulder 26 320 22 539
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Redovisningsprinciper
Bolagets årsredovisning har upprättats enligt 
årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens all-männa råd 
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 
Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med 
föregående år.  

Intäkter  
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för rätten att skicka in 
intresseanmälningar till hyresrätter annonserade på boplats.se 
under ett år.  Medlemsavgiften periodiseras till den period den 
avses.  Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla 
bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas som skuld 
till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls. Bidrag som 
erhållits för att täcka vissa kostnader redovisas samma period 
som den kostnad bidraget är avsett att täcka.

Leasing
Samtliga leasingavtal redovisas som operationella, d v s 
leasingavgiften (inklusive första förhöjda hyra) redovisas linjärt 
över leasingperioden. 

Ersättningar till anställda
Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala 
avgifter och liknande kostnadsförs i takt med att de anställda 
utför tjänster. 

Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificerats som 
avgiftsbestämda redovisas en kostnad det år pensionen tjänas in. 

Immateriella anläggningstillgångar 
Utgifter för utveckling eller underhåll av programvara redovisas 
som immateriell tillgång under förutsättning att utgifterna 
medför att framtida ekonomiska fördelar för företaget sannolik 
ökar och att utgifterna kan påvisas leda till en användbar 
programvara. Immateriella anläggningstillgångar värderas 
till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade av- och 
nedskrivningar. 

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade 
nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:

Immateriella anläggningstillgångar 5 år

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde 

minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter 
som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över 
tillgångens bedömda nyttjandeperiod.

Följande avskrivningstider tillämpas: 

Inventarier  3-5 år 

Datorer      3 år 

Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna 
i K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering sker utifrån 
anskaffningsvärde. Finansiella instrument som redovisas 
i balansräkningen inkluderar kundfordringar och övriga 
fordringar, leverantörsskulder, övriga skulder. Instrumenten 
redovisas i balansräkningen när bolaget blir part i instrumentets 
avtalsmässiga villkor.

Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att 
erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts 
och bolaget har överfört i stort sett alla risker och förmåner som 
är förknippade med äganderätten.

Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när 
förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.

Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med 
undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter 
balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. 
Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt efter 
avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. 

Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och kortfristiga leverantörsskulder redovisas till 
anskaffningsvärde.
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Noter
Not 1 / Övriga rörelseintäkter 2018 2017

Driftbidrag

Göteborgs stad 3 716 5 716

Göteborgs kommunala bostadsföretag 1 507 1 507

Fastighetsägarna GFR eko. för. 830 830

Summa 6 053 8 053

Not 2 / Personal 2018 2017

Medelantalet anställda har varit följande 12 14

varav kvinnor 8 9

varav män 4 5

Löner och andra ersättningar har utgått med: 6 055 6 505

till styrelse och VD 1 068 1 042

till övriga anställda 4 987 5 463

Sociala avgifter enligt lag och avtal          2 122                 2 218

pensionskostnader till VD och styrelse                          312 250

pensionskostnader till övriga anställda 644 558

Vid uppsägning från bolagets sida är VD berättigad till, utöver lönen under uppsägningstiden, ett avgångsvederlag på arton (18) 
månadslöner. Storleken på vederlaget baseras på Befattningshavarens senaste månadslön. På avgångsvederlaget betalar Bolaget 
endast sociala avgifter enligt lag.

Not 3 / Inventarier 2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärde                         1 505 1 505

Årets inköp 0 0

Utgående anskaffningsvärde                           1 505 1 505

Ingående avskrivningar enligt plan                  -1 505 -1 505

Årets avskrivningar enligt plan                         0 0

Utgående avskrivningar enligt plan                  -1 505 -1 505

Restvärde enligt plan, bokfört värde             0  0

Not 4 2018-12-31 2017-12-31

Posten kassa och bank består av följande poster

Kassa 5 4

Summa 5 4

Not 5
Obeskattade reserver 2018-12 31 2017-12-31

Periodiseringsfond 2012 0 60

Periodiseringsfond 2013 4 4

Periodiseringsfond 2014 250 250

Periodiseringsfond 2015 190 190

Periodiseringsfond 2016 550 550

Periodiseringsfond 2017 855 855

Periodiseringsfond 2018 611 0

Summa 2 460 1 909
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Not 6 / Ersättning för revision 2018 2017

Öhrlings PricewaterhouseCoopers 108 64

Lekmannarevisor 85 74

Summa 193 138

Not 7 / Leasing 2018-12-31 2017-12-31

Framtida minimileasingavgifter som ska erläggas avseende 
icke uppsägningsbara leasingavtal  

Förfaller till betalning inom ett år 875 869

Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år 844 1 727

Till betalning senare än fem år - -

Not 8 / Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2018 2017

Medlemsavgift 11 654 10 425

Övrigt 1 490 1 493

Summa 13 144 11 918

Not 9 / Aktuell skatt 2018 2017

Aktuell skatt 404 565

Skatt på årets resultat 404 565

Redovisat resultat före skatt 2410 817

Skatt beräknad enligt gällande skattesats (22%) -530 -180

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader -8 -433

Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter 133 49

Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfond 1 1

Redovisat skattekostnad 404 565

Not 10 / Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärde 8 153 8 153

Årets aktiverade utgifter 0 0

Utgående anskaffningsvärde 8 153 8 153

Ingående avskrivning enligt plan - 8 153 - 5 399

Årets avskrivningar enligt plan 0 - 2 755

Utgående avskrivning enligt plan - 8 153 - 8 153

Restvärde enligt plan, bokfört värde 0 0

Not 11 / Händelser på balansdagen
Den sista december 2018 förvärvade Göteborgs Stadshus AB samtliga aktier i Boplats Göteborg AB.
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Göteborg den 7 februari 2019

Styrelsen för Boplats Göteborg AB

Susanna Cassberg, ordförande Charlotte Darvik, ledamot

Lennart Sjöstedt, ledamot Hanna Klang, ledamot 

Abdullahi Mohamed, ledamot Jan Jörnmark, ledamot

Anne Akujärvi, ledamot

Maria Meyer-Martins, Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har avgivits den 2019

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Gunilla Lönnbratt

Auktoriserad revisor

Vår granskningsrapport har avgivits den 2019

Lars-Gunnar Landin Peggy Svensson

Lekmannarevisor Lekmannarevisor
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80 olika  
hyresvärdar 
annonserade  
lägenheter på 

boplats.se under 
2018

Kötiderna hos 
allmännyttan 
har gått upp 

med 9 månader  
jämfört med 

2017

1 193 nyproducerade 
lägenheter publicerades 

på boplats.se
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