
SENIORBOSTÄDER
För dig som är 55 år eller äldre förmedlar vi seniorbostäder. De är vanliga 
hyresrätter men med god tillgänglighet.  Om du har särskilda bostads-
behov kan du få företräde till Micasas seniorlägenheter. 

SENIORBOSTÄDER HOS BOSTADS-
FÖRMEDLINGEN
Bostadsförmedlingen förmedlar två typer av 
seniorbostäder – för personer som är äldre 
än 55 år och för dem som är äldre än 65 
år.
• Om du får en 55+ seniorbostad noll-

ställs din kötid. I vissa fall är bytesrätten 
begränsad.

• Om du får en 65+ seniorbostad behåller 
du din kötid 

Hyreskontrakten för seniorbostäder har i 
vissa fall begränsningar. Det kan gälla rätt-
en att byta, överlåta och hyra ut bostaden i 

andra hand. Vad som gäller för en specifik 
bostad står angivet i fastighetsägarens vill-
kor. 

SÅ HÄR SÖKER DU SENIORBOSTÄDER :

1. REGISTRERA DIG SOM BOSTADSSÖKANDE
Det gör du på bostad.stockholm.se/regist-
rera

2. SÖK BOSTAD OCH ANMÄL INTRESSE
Sök själv bland bostäderna som annonseras 
under Sök bostad och är märkta som ”Seni-
or”.
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MICASAS KÖ FÖR SÄRSKILDA BEHOV
Micasas kö för särskilda behov är till för 
dem med särskilda bostadsbehov. För 
att ansöka om bostad via Micasas kö för 
särskilda bostadsbehov. För att ansöka om 
bostad via Micasas kö för särskilda behov 
behöver du uppfylla något av dessa två 
villkor:
• du är över 65 år, bor ensam och kän-

ner dig orolig.
• du har på grund av nedsatt rörlighet 

svårt att bo kvar i din nuvarande 
bostad, där hiss saknas eller det är 
trappsteg för att komma till hissen.

Man behöver också vara folkbokförd och 
bosatt i Stockholms stad sedan minst två 
år. 
   För att ansöka om en seniorbostad hos 
Micasa behöver du fylla i en blankett och 
få en underskrift från biståndshandlägga-
re eller- vårdpersonal inom primärvård 
eller rehabilitering. Ansökningsblankett 
och mer information hittar du på vår 
webbsida: bostad.stockholm.se/mi-
casasenior.
   För dig över 85 år krävs inget intyg.

ANDRA MÖJLIGHETER
Nyproduktion
Det byggs mycket i hela Stockholmsregi-
onen. En del av de nybyggda bostäderna 
förmedlas även som seniorbostäder. Läs 
mer på vår webbplats bostad.stockholm.
se/nyproduktion.

Förtur
Om du är folkbokförd och har varit bosatt 
i Stockholm stad de senaste två åren, har 
starka medicinska eller sociala skäl och 
inte kan ordna med bostad på annat sätt 
kan du ansöka om förtur till bostad. Läs 
mer på vår webbplats bostad.stock-
holm.se/
sa-gar-det-till/sarskilda-behov/for-
tur-till-bostad-inom-stockholms-
stad/

Kontakta oss
Du når oss på 08-785 88 30 eller 
kundservice@bostad.stockholm.se.


