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BOSTAD FÖRST

BOSTAD FÖRST I GÖTEBORG

2011 tog kommunfullmäktige beslut om att Göteborgs 
Stad ska pröva att arbeta enligt Bostad först. 

Bostad först bygger på grundtanken att en egen bostad 
är förutsättningen för att kunna ta itu med andra 
problem. Genom Bostad först får den som är hemlös 
möjlighet att hyra en egen lägenhet i ett vanligt hyres-
hus i Göteborg. Ett mobilt team finns hela tiden till 
hands för att stötta.

I Bostad först i Göteborg samarbetar:
• Stadsdelarna i Göteborgs Stad
• Fastighetskontoret
• Social resursförvaltning
• Förvaltnings AB Framtiden
• Beroendekliniken vid 
 Sahlgrenska universitetssjukhuset
• Stadsledningskontoret
• Störningsjouren 

Forskare från institutionen för sociologi och arbets-
vetenskap vid Göteborgs universitet följer arbetet.

BOSTAD FÖRST



  

BOSTAD FÖRST

Genom Bostad först får du som är hemlös hyra en 
egen lägenhet i Göteborg. Du får stöd av vårt team 
för att du ska kunna få ett gott liv, må bra och klara    

av att bo i din lägenhet. 

DET HÄR ÄR BOSTAD FÖRST
Bostad först bygger på tanken att människor behöver ett tryggt eget 
boende för att kunna ta itu med andra problem. Genom Bostad först 
får du möjlighet att hyra en egen lägenhet i ett vanligt hyreshus i   
Göteborg. Ett team finns till för dig för att ge dig den hjälp du vill ha.               

BOSTAD FÖRST RIKTAR SIG TILL DIG SOM
•	 Varit	hemlös	länge.	Du	kan	ha	missbruk	och/eller	psykisk	ohälsa.	
•	Har	bott	i	många	olika	slags	boenden	utan	att	det	blivit	bra	för	dig.		

•	 Har	en	socialsekreterare	i	någon	av	stadens	tio	stadsdelar.	Om	du	
inte	har	en	socialsekreterare	idag	behöver	du	knyta	en	sådan	kontakt.

DET HÄR ERBJUDER VI DIG
•	 En	egen	lägenhet.	
•	 Stöd	av	oss	i	Bostad	först-teamet.	Det	kan	handla	om	stöd	kring	

ekonomi, sysselsättning, utbildning, kontakt med sjukvården eller 
annat	stöd	i	det	vardagliga	livet.	Du	bestämmer	själv	vad	du	vill	ha	
för hjälp. 

•	Hembesök	minst	en	gång	i	veckan.	Utöver	hembesöken	träffas	vi	
också	på	andra	platser	om	du	önskar.

•	 Kontakt	med	personal	dygnet	runt.

DET HÄR FÖRVÄNTAR VI OSS AV DIG
•	 Att	du	är	motiverad	till	en	förändring	i	ditt	liv.
•	 Att	du	vill	bo	i	en	egen	lägenhet.
•	 Att	du	är	motiverad	att	sköta	din	lägenhet,	betala	hyran	i	tid	
	 och	inte	störa	grannarna.
•	 Att	du	tar	emot	oss	i	ditt	hem	minst	en	gång	per	vecka.
•	 Att	du	är	positiv	till	att	ta	emot	stöd	av	oss	i	Bostad	först-teamet.

ÄR BOSTAD FÖRST NÅGOT FÖR DIG? 
Fyll	i	intresseanmälan	så	tar	vi	i	Bostad	först-teamet	kontakt	med	dig	
för	en	informationsträff.

HAR DU FRÅGOR?
Du	är	varmt	välkommen	att	kontakta	oss	på	telefon	031-367	98	88.

INTRESSEANMÄLAN
Jag	vill	att	Bostad	först-teamet	kontaktar	mig	för	en	informationsträff.

Namn: 

Telefonnummer: 

Eventuell	socialsekreterare:

Telefonnummer:

Stadsdel:

Mitt nuvarande boende är: 

Eventuell kontaktperson 
och/eller	telefonnummer:

Datum:

Underskrift:	 	 	 	 	

Skicka	din	intresseanmälan	till:	
ACT-teamet	Bostad	Först
Att:	Marie	Hedström
Kronhusgatan	2	C
411	13	Göteborg	


