
 

Former för äldreboende inom Stockholms Stad 

De tre formerna för äldreboende som nu gäller inom 
Stockholms stad är Seniorboende, Servicehus samt Vård- 
och omsorgsboende  
 

Boende där inget biståndsbeslut behövs 

Seniorboende 
Seniorboende är lägenheter som erbjuds av såväl kommunala som privata 
hyresvärdar och stiftelser och finns inom det ordinarie bostadsbeståndet som 
hyresrätt, bostadsrätt och kollektivboende avsedda för äldre över en viss ålder. 
Dessa lägenheter är ”äldreanpassade” ofta med tillgänglighet och med tillgång 
till gemensamma lokaler. Vid vissa seniorboenden som drivs av Stockholms 
stad driver staden aktivitetscenter med verksamhet riktad till alla äldre inom 
stadsdelen. Lediga lägenheter i Seniorboenden förmedlas genom 
Bostadsförmedlingen. Förtur kan ges till de Seniorboende som är belägna i 
Micasas fastigheter (Stockholms stads fastighetsbolag för äldreboende) efter 
biståndsbeslut vid särskilda behov eller att pensionären har fyllt 85 år, under 
förutsättning att man är skriven i Stockholms stad . 

Inga Seniorboenden som drivs av Stockholms stad finns inom stadsdelen 
Kungsholmen och Essingeöarna. 

 

Särskilt boende där biståndsbeslut krävs  
Med särskilt beslut för äldre avses Servicehus eller Vård- och omsorgsboende 
med olika inriktningar och profilboenden för personer med särskild 
sjukdomsdiagnos eller funktionsnedsättning. För att få plats på ett särskilt 
boende krävs ett biståndsbeslut. Den som beviljats särskilt boende i form av 
Servicehus eller Vård- och omsorgsboende kan välja boende inom alla 
Stockholms 14 stadsdelar. Man har inte förtur till den stadsdel man bor i utan 
ev. köande till populära boenden beror på vilken köplats man får oavsett var 
man bor i Stockholm.  Biståndshandläggaren kan ge den information man 
behöver för att välja boende. 

 

Servicehus 



Servicehus är avsett för äldre med omvårdnadsbehov, men den även den 
enskildes upplevelse av otrygghet och ålder beaktas. Boende i Servicehus 
innebär att man bor i en lägenhet som har tillgång till viss service och 
gemensamma aktiviteter. Där finns personal dygnet runt, trygghetslarm och 
tillgång till sjuksköterska, arbets- och fysioterapeut. I Servicehusen finns 
restaurang och tillgång till service, exempelvis i form av fotvård och frisör. Man 
betalar hyra samt hemtjänst efter behovsprövning. 

 

Inom stadsdelen Kungsholmen och Essingeöarna finns två Servicehus: 

Fridhemmets servicehus på Fridhemsgatan 58 med 135 lägenheter. 

Pilträdets servicehus på Bolindersplan 3 med 115 lägenheter. 

 

Vård- och omsorgsboende med heldygnsomsorg 
Vård- och omsorgsboende är avsett för de som har ett omfattande 
omvårdnadsbehov dygnet runt. Även hög ålder, ensamhet och isolering 
beaktas. Det finns Vård- och omsorgsboende för personer med somatisk 
(kroppslig) problematik och för personer med demenssjukdom samt 
profilboende för personer med särskilda sjukdomsdiagnoser och 
funktionsnedsättningar. Där finns personal dygnet runt, trygghetslarm, tillgång 
till sjuksköterska, arbets- och fysioterapeut. Man betalar hyra samt avgift för 
omsorg och mat.  

Den som beviljats Vård- och omsorgsboende kan välja vilket boende man 
önskar flytta till. Man kan välja mellan boende som drivs av kommunen eller 
privata företag som kommunen har avtal med. Biståndshandläggaren kan ge 
den information man behöver för att välja boende. 

Inom Vård- och omsorgsboende finns: 

Korttidsvård/boende är en kortare periods vård och omsorg. Orsaken kan vara 
växelvård eller avlastning för den som vårdar en närstående i bostaden.  
Korttidsvård kan även vara aktuellt av andra orsaker, exempelvis under 
pågående utredning av den enskildes omvårdnadsbehov.    

 

Inom stadsdelen Kungsholmen och Essingeöarna finns sju Vård- och 
omsorgsboenden: 

Solbackens vård- och omsorgsboende på Stadshagsvägen 5, 56 lägenheter 
med demensinriktning varav 8 är korttidsplatser. 

S:t Eriks vård- och omsorgsboende på PO Hallmans gata 1 och 3, med 30 
lägenheter med demensinriktning. 



Serafens vård- och omsorgsboende på Bolinders plan 1, 176 lägenheter med 
olika inriktning; somatisk, demens, geropsykiatrisk, stroke samt korttidsplatser 
med somatisk inriktning. 

Alströmerhemmet på Fridhemsgatan 58, 113 lägenheter med 
demensinriktning och somatisk inriktning.  

Stockholms sjukhem på Mariebergsgatan 22, 99 lägenheter med demens- och 
somatisk inriktning. 

Mariebergs vård- och omsorgsboende på Vivalliusgatan 17, 18 lägenheter med 
somatisk inriktning. 

Herdens vård- och omsorgsboende på Fleminggatan 113, 18 lägenheter med 
demensinriktning. 

 

 

Mer information om vilka äldreboenden som finns i Stockholm och hur ev. 
kösituationer ser ut samt svar om övriga frågor avseende äldreboenden kan 
man få genom Äldre Direkt: Telefon 08 – 80 65 65 (eller om du redan har en 
biståndshandläggare på Kungsholmens stadsdelsförvaltning på telefon 08 – 
508 080 00).     
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