
Micasa Fastigheter  
i Stockholm AB 
– en del av Stockholms stad

Ett boende  
   att se  
      fram  
    emot



Ett fastighetsbolag där  
hyresgästen står i centrum

Stockholms stad har valt att samla alla 
sina omsorgsfastigheter i ett bolag – Micasa 
Fastigheter i Stockholm AB. Därmed finns det 
stora möjligheter att skapa nya arbetsformer  
och en närmare samverkan med hyresgäster  
och verksamhet för att utveckla boendet för 
äldre, funktionsnedsatta och andra med behov  
av särskilt stöd.

Micasa Fastigheter ska i samverkan med 
andra aktörer vara en drivande kraft i bransch-
utvecklingen. Vår affärsidé är att erbjuda ett 
attraktivt boende för människor i Stockholms 
stad i behov av stöd och trygghet. Utöver 
omsorgsboenden erbjuder Micasa Fastigheter 
senior- och trygghetsboenden, studentboenden, 
samt lokaler för näringsidkare.

Tryggt boende med  
bra standard

Det ska vara skönt att komma hem. Här ska 
finnas möjlighet till vila och ro men det ska 
också vara en funktionell plats där vardagens 
sysslor förenklas. Micasa Fastigheter skapar 
förutsättningarna för ett trivsamt, tryggt och 
fungerande hem. 

Micasa Fastigheters värdegrund bygger på 
engagemang, nytänkande, omtanke och kunskap. 
De fyra ledorden ska ses som ett förhållningssätt 
som ska genomsyra alla områden och allt vi gör 
inom ramen för vår verksamhet.

Micasa Fastigheter ska erbjuda bostäder med 
bra grundstandard och dessutom ge möjlighet till 
tillval. Samarbetet med dem som bedriver vården 
och stadsdelsförvaltningarna är viktigt för att 
vi ska kunna anpassa bostäder och lokaler efter 
hyresgästerna och den verksamhet som bedrivs. 
Tillgänglighet och goda lösningar är fokus även  
i arbetet med senior- och trygghetsbostäder.



Kort historik 

Stockholms stad beslutade i början av 1990-talet 
att samla alla stadens omsorgsfastigheter i ett 
bolag. Hösten 1999 bildades ett dotterbolag inom 
Familjebostäder som döptes till FB Servicehus och 
elva servicehus fördes över till bolaget. Bolagets 
verksamhet startade 1 januari 2000 då ytterligare 
ett tiotal omsorgsfastigheter från Stockholmshem 
överfördes. 

1 juni 2004 överfördes, i enlighet med 
kommun fullmäktiges beslut 2003, totalt drygt 
100 fastigheter från Svenska Bostäder AB, 
AB Stockholmshem och Fastighetskontoret till 
FB Servicehus. Ett 30-tal personer följde med 
från Fastighetskontoret till det nya bolaget. 

Den 1 september 2005 blev FB Servicehus ett 
helägt dotterbolag till Stockholms Stadshus AB 
och ändrade samma höst namn till Micasa 
Fastigheter i Stockholm AB. 

Fakta 

Fastighetsbeståndet omfattar cirka 125 fastig-
heter samt ett antal förvaltningsobjekt om totalt 
1,1 miljon kvm. Antalet fastigheter kan ändra 
sig genom förvärv eller försäljningar. Bolaget 
har en omsättning på närmare 1 miljard SEK. 
Micasa Fastigheter har idag ca 75 anställda. 
Bolaget är uppdelat i ett antal avdelningar: 
administration, kommunikation, affärsutveckling, 
fastighetsteknik, fastighetsförvaltning, inköp 
och projekt.



Fastigheterna anpassas efter 
verksamheterna och hyresgästernas 
behov av stöd 

I Micasas omsorgsfastigheter bedrivs en mängd 
olika verksamheter. Det kan vara allt från dag-
verksamhet till krävande 24-timmarsvård men 
också vanliga hyresrätter som är anpassade för 
seniorer. Det ställer stora krav på fastig hets -
kunnandet hos våra medarbetare. 

Det fi nns två typer av boenden. Den ena är 
vård- och omsorgsboenden. Hit hör bland annat 
servicehus och gruppboenden. För dessa boenden 
krävs biståndsbedömning. Hyresgästen tecknar 
sedan avtal med stadsdelsförvaltningen som 
i sin tur har avtal med företaget som driver 
boendet. Det är stadsdelsförvaltningarna som 
har ansvaret för äldreomsorgen i Stockholm.

Den andra är hyresrätter som hyrs med 
direkt  avtal med Micasa Fastigheter. Dessa 
förmedlas via Stockholms Stads Bostads-
förmedling, exempelvis senior- och student-
lägenheter. I det första fallet ska man ha fyllt 
65 år och i det andra kunna uppvisa ett 
studie intyg eller antagningsbesked.



Vård- och omsorgsboenden 
Vård- och omsorgsboende är avsett för personer 
med mycket stort omvårdnadsbehov. De boe nde 
har egen lägenhet. Där fi nns personal under 
hela dygnet. Vård- och omsorgsboende har 
gemensamma lokaler för samvaro samt matsal. 
För att få plats på ett vård- och omsorgsboende 
krävs en biståndsbedömning från stads dels -
förvaltningens biståndshandläggare. 

Servicehus 
Servicehus är ett boende i egen lägenhet med 
tillgång till viss gemensam service och gemen-
samma lokaler. I en del servicehus fi nns även 
tillgång till restaurang, fotvård, frisersalong och 
olika aktiviteter. Här fi nns personal dygnet runt. 

Gruppboenden
Gruppboende är ett mindre antal lägen heter med 
gemensamt kök, matsal och vardagsrum. Boende-
formen används ofta för personer med olika 
fys is ka och psykiska funktionsnedsättningar. 

Seniorboende
Seniorlägenheterna är hyresrätter som hyrs 
ut till personer över 65 år via Stockholms 
Stads Bostadsförmedling. Det fi nns tillgång 
till gemensamhetslokal och gästlägenhet. 
Seniorlägenheter präglas av hög tillgänglighet 
och trygghetstänkande. Ingen biståndsbedöm -
ning krävs för att bo i en seniorlägenhet. 



Trygghetsboende 
Trygghetsboende är en boendeform som är öppen 
för personer över 75 år som är bosatta i Stockholms 
stad. Trygghetsboendet är hyres rätter som för-
medlas via Stockholms Stads Bostadsförmedling. 
Kötiden räknas från det att den sökande fyllt 70 år. 
I trygghetsfastigheterna fi nns värdar som samordnar 
olika typer av sociala aktiviteter för hyresgästerna. 
Här fi nns också tillgång till gemensamhetslokal och 
gästlägenhet.

Studentboende 
Studentlägenheterna är hyresrätter som hyrs 
ut till personer som studerar i Stockholms län. 
Det gäller även utbytesstudenter, forskare eller 
gäst  forskare. Studentlägenheterna hyrs ut av 
Stockholms Stads Bostadsförmedling. För att 
få en lägenhet krävs en ålder på 18 år samt 
ett studieintyg eller antagningsbesked vid 
universitet, högskola, KY- eller YH utbildning 
i Stockholms län. 

Lokaler
Lokalerna som Micasa Fastigheter förvaltar lämpar 
sig för olika verksamheter och fi nns på fl era 
adres ser runt om i Stockholms stad. Lokalerna 
är generellt från 50 till 1 000 kvadratmeter stora. 
Ibland fi nns även hela våningsplan eller hus för 
uthyrning. Det kan också handla om affärs-, lager- 
eller kontorslokaler. Uthyrning av lokaler sker 
direkt via Micasa Fastigheter.



Att bidra till kunskap 
och utveckling

Micasa Fastigheter ska i samverkan med andra 
aktörer vara en drivande kraft i bransch utveck-
lingen och bistå i arbetet med att utveckla vård- 
och omsorgsbostäder i Stockholm. 

Micasa Fastigheter samarbetar bland annat 
med Hjälpmedelsinstitutet kring ett projekt om 
framtidens boende inom äldreomsorgen. Det 
handlar om en nationell inspirationsmiljö som 
ska ge besökare inspiration och kunskap som kan 
bidra till utveckling av nuvarande och framtida 
bostäder för personer med funktionsnedsättning. 

Inspirationsmiljön består av två kompletta 
visningslägenheter, en med inriktning på boende 
i hemmet och en med inriktning på vård- och 
omsorgsboende. Utöver dessa fi nns en tredje 
lägenhet där tekniska lösningar visas upp. Målet 
med den nationella inspirationsmiljön är att 
sprida kunskap och inspiration till nytänkande 
i framtida bostadsplanering. 

Så förmedlas lokaler 
och lägenheter

Seniorlägenheter, trygghetslägenheter och 
student  lägenheter förmedlas via Stockholms 
Stads Bostads förmedling. Kontakta Bostads-
förmedlingens kundtjänst på tel 08-785 88 30 
eller www.bostad.stockholm.se. Lokaler hyrs 
direkt av Micasa Fastigheter.

Stadsdelsförvaltningarna beviljar plats eller 
lägenhet inom vård- och omsorgsboenden för 
den som behöver speciellt boende på grund av 
stort omvårdnadsbehov. En ansökan ska göras 
till stadsdelsförvaltningen. 

I varje stadsdel fi nns en biståndshandläggare 
som gör en biståndsbedömning och avgör om 
ett omsorgs boende ska erbjudas den sökande. 
En förteckning över stadsdelarna fi nns på 
www.stockholm.se

För ytterligare information om boende alternativ 
och bostadsområden, besök www.micasa.se 



Micasa Fastigheter i Stockholm AB, dotterbolag till Stockholms  
Stadshus AB, är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar  
Stockholms stads omsorgsfastigheter. Fastighetsbeståndet omfattar  
ca 125 fastigheter om drygt 1 miljon kvadratmeter. Omsättningen är  
cirka 1 miljard kronor. Läs mer på www.micasa.se

Kontakta oss

Besöksadress: Rosenlundsgatan 44b 
Växel: 08-508 360 00 
Felanmälan: 08-508 360 01
E-post: info@micasa.se 
För mer information, besök www.micasa.se 
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