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Moderna boendelösningar för vuxna inom ramen för SoL och LSS
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David Eller VD
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Styrning

Årsredovisning

Jörgen Sommar - Styrelseordförande

Nyckeltal



David Eller blir under mars månad 2019 Fideli

Omsorgs nya VD. 

David som i grunden är socionom har lång

erfarenhet av att arbeta inom socialtjänstens

område både privat och offentligt.  
 

 

 

 

 

 

DAV ID  EL LER  

T I L L TRÄDER  SOM  VD

 

FLERA  INVIGNINGAR  2019

Ti l lsammans  invigde  vi  tre  nya

gruppbostäder  under  året  och

välkomnade  många  nya  kol legor .
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Året 2019 präglades av fortsatt tillväxt där

öppnandet av tre nya verksamheter

samtidigt som stark efterfrågan i befintligt

bestånd gjorde att omsättningen ökade till

43,9 MSEK, vilket var en ökning om 102 %

från föregående år. Sedan 2017 är

omsättningsökningen 601 % .

 

Rörelseresultatet för 2019 är 2,2 MSEK en

ökning om 103 % från föregående år.  

 

OMSÄTTNING MSEK 2017-2019

FORTSATT  T I L LVÄXT  

ÅRET  I
KORTHET
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Fideli Omsorg är det entreprenörsdriva företaget med den stora erfarenheten där 

 

just denna dag ska bli bättre än gårdagen.
 

Vi erbjuder moderna boendelösningar för vuxna inom ramen för SoL och LSS.

Fideli är det enkla och pålitliga alternativet som med engagemang, omtanke och glädje

ger trygghet och stöd på vägen mot ett självständigare liv.

 

 

 

OM  

F IDEL I  OMSORG

VÅR VERKSAMHET
 

Vi bedriver verksamhet vid sex enheter i Småland och
tillhandahåller moderna boenden och omsorgslösningar för
vuxna inom ramen för SoL och LSS. 

 

Fideli Omsorg är en specialiserad omsorgsutförare och en
trovärdig samarbetspartner till våra uppdragsgivare.

 

Bolaget startade sin verksamhet under 2017 och drivs med
långsiktighet och hållbarhet som ledord.

 

Med utgångspunkt från vår pedagogiska grundsyn och vår
samlande erfarenhet skapar vi möjlighet för fler människor att
nå ökad självständighet genom vår omsorg. 

 

Under året har vi lanserat vårt utbildningskoncept "LÄR AV
OSS" som innebär att vi låter andra ta del av vår kunskap

genom skräddarsydda utbildningar och handledning inom
området funktionsnedsättning och därtill hörande metodik.

Bland kunderna återfinns kommuner, skolor och andra privata
företag både publika och mindre bolag. 

 

Detta gör vi samtidigt som vi internutbildar, fortbildar och
handleder vår egna personal på ett strukturerat sätt med
utgångspunkt från varje enskild boendes behov av stödinsatser.  
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JÖRGEN  SOMMMAR

STYRELSEORDFÖRANDE

Att få möjligheten att hjälpa personer

med olika funktionsnedsättningar till

ett mer självständigt liv har varit min

förmån i 30 år. 

 

Att få påverka och göra skillnad på

riktigt är viktigt för mig. Gemensamt

för oss ägare är att vi alla arbetat nära

personer med olika former av

funktionsnedsättning, som vårdare,

skötare och boendestödjare. Vi har

även under flertalet år arbetat i

ledande roller inom privat omsorg. 

 

Det gör att vår förståelse för både

kunder och våra medarbetare blir

större och våra beslut kan fattas på

grunder där vi förstår konsekvenserna

av dem i alla led. 

 

Det finaste man kan göra är att hjälpa

andra och varandra, att varje dag få

möta våra kunder och medarbetare är

viktigt för oss och det är också

drivkraften bakom Fideli omsorg och

det som förenar oss företrädare och

skiljer oss från andra.

 

Under 2019 fick fler människor

möjlighet att bo i våra moderna

bostäder och jag ser det som vår

skyldighet att fortsätta utveckla och

erbjuda det absolut bästa för vår

målgrupp. Jag är fantastiskt stolt över

alla våra medarbetares insatser under

året och ser fram emot 2020 !

 

 

 

HEJ  !  
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Platser 
44

Enheter
6

Anställda
~100

LSS
67.7%

SOL
32.3%

NYCKELTAL  

F IDE L I  OMSORG  I  S I F FROR

KÖNSFÖRDELNING MEDARBETARE

TOTALT 

67 % 
Kvinnor

 

33 % 
Män

CHEFER

60 % 
Kvinnor

 

40 % 
Män

OMSÄTTNING PER SEGMENT

Den starka tillväxten inom LSS verksamheten gör att
andelen LSS ökar till 67 % under året och förväntas
fortsätta öka under 2020 då tre av enheterna var under
Ramp Up under 2019.

Fideli Omsorg har Ramavtal med de flesta kommuner i

södra Sverige samt storstadsregionerna. 

 

Vi är rankade som nummer 1 avseende LSS tjänster i

Jönköpings, Kronobergs, Hallands och Skåne Län, samt med

Norrköpings kommun. 

RAMAVTAL

RAMAVTAL
268 st
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KVAL I TET  

I N I T I A T I V  OCH  PEDAGOG I SK  GRUNDSYN  

Nyckeln till att kunna hjälpa en annan människa är kunskap och
nyfikenhet. I vårt arbete möter vi människor med många styrkor men
som ibland även har utmaningar i förmågor utifrån olika
funktionsnedsättningar. Varje människa är unik. Därför måste vi vara
nyfikna och samla kunskap för att förstå dem vi är till för.
 

Inom Fideli Omsorg tar vårt bemötande sin utgångspunkt i det
Lågaffektiva Förhållningssättet. 
Därtill kopplat använder vi oss av nivåanpassad Tydliggörande
Pedagogik i syfte att skapa begriplighet, hanterbarhet och
meningsfullhet. Alla människor behöver sin vardag och miljö få svar på
grundläggande strukturella frågor

 

PEDAGOGISK GRUNDSYN 

"Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål
måste jag först finna henne där hon är och börja just där" 

Søren Kierkegaard

Ökad digitalisering av vårt Ledningssystem

Utveckling genom internutbildningar och handledning 

Utveckla den sociala dokumentationen 

Fideli Omsorgs målsättning är att vara kommunernas

förstahandsalternativ och vi eftersträvar högsta möjliga upplevda

kvalitet i kombination med ett samhällsekonomiskt ansvar. Det betyder

att vi har en transparent prissättning och lägger stora resurser på att

systematisera våra processer och tillhandahåller kompetensförsörjning

för vår personal.

 

Det betyder också att vi har mål som mäts, följs upp och utvärderas

inom alla verksamhetsområden där kundenkäter och de boendes

synpunkter är av särskilt stor vikt för oss . 

Följande tre centrala initiativ präglade för vår utveckling under 2019:

 

KVALITETSARBETE 
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T I L LVÄXT

V I  VÄXER  MED  

ANPASSADE  MODERNA  BOENDEN

ANTAL NYA ENHETER

2019

3 st 
 

UNDER FÖRHANDLING

8 st
 

2019

Kvarnarps gruppbostad i Eksjö öppnade i April 

Vasagatans gruppbostad i Tranås öppnade i Maj 

Norrboda gruppbostad i Nässjö öppnade i

September 

Under året startade vi tre nya verksamheter:
 

 

Samtliga centralt belägna, helt nybyggda gruppbostäder,
med sex platser vardera för personer inom LSS
personkrets 1. 

Lessebo - LSS boende 6 platser

Bromma - Psykiatriboende 16 platser

Nässjö - Daglig verksamhet 30 platser 

Fideli Omsorg öppnar under 2020 följande verksamheter:

 

Gruppbostad för personer enligt Personkrets 1

 

I unik miljö öppnar vi under oktober ett korttidsboende

för personer med psykiska funktionsnedsättningar

 

För att kunna erbjuda våra boende hela dygnets stöd

öppnar vi nu en daglig verksamhet centralt i Nässjö. 

 

 

BESLUTAD TILLVÄXT 2020

2020 

3 st 
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VILKET ÅR VI HAFT ! 
 

Att tillsammans med våra medarbetare skapa
någonting bra och hållbart för andra människor
är något av det bästa som finns. Inte minst för

människor som i lagens mening har rätt att leva
och bo som andra men många gånger tyvärr inte
får ta del av de rättigheterna fullt ut. Däri ligger
mycket av den drivkraft som lett till att Fideli

Omsorg är där vi är idag och att vi nu också växer
vidare för att skapa möjligheter för fler
människor att ta del av det vi har att ge.

 
Att skapa det bästa boendet med en omsorg
som bygger på de senaste kunskaperna och
rönen i branschen för att göra just denna dag

bättre än gårdagen.

 

Under året har vi tagit flera steg i vår utveckling,

både vad det gäller att skapa fler bostäder men
också framförallt innehållsmässigt. 

 

Vår stora satsning på utbildning och
handledning har fått fin respons och vi fortsätter
nu med att ta ytterligare kliv inom området. 

 

När jag blickar framåt så känner jag stolthet över
vad vi åstadkommit under 2019 och ser med

tillförsikt fram emot att tillsammans med mina
medarbetare leverera de kvalitetsinitiativ som vi

antagit under hösten.

 

2020 blir också ett år som präglas av vår vision
och våra värderingar när vi ska arbeta

systematiskt med våra värdeord 

Engagemang - Omtanke - Glädje 
 

/David Eller 
 

DAV ID  EL LER
VD

OM DAVID ELLER  

Född: 1978 

Befattning : VD

 

Utbildning: 

Högskolan i Jönköping  - Socionomexamen

IHM Business School  - att leda affären

 

Erfarenhet 

Försäljningschef  - Nytida 

Regionchef  - Solhagagruppen

Verksamhetschef  - Solhagagruppen 

Arbetsledare  - Team J. -SON

Enhetschef Socialpsykiatri  -

Jönköpings Kommun
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VÄSENTL IGA  HÄNDELSER  EFTER
RÄKENSKAPSÅRETS  SLUT  

FÖRVÄRV

Den 2:e Mars 2020 förvärvade Fideli Omsorg AB samtliga aktier i

Villagatans LSS AB 559086-7361 och Villagatan blir därmed ett

helägt dotterbolag till Fideli Omsorg. 

 

Villagatans LSS bedriver bostad med särskild service för vuxna

enligt LSS i Målilla, Hultsfreds kommun. 

Förvärvet passar organisatoriskt och geografiskt bra in i Fidelis

övriga verksamhet och vi ser med tillförsikt fram emot att

fortsätta utveckla omsorgen vid Villagatan. 

 

Fideli Omsorgs ambition är att växa även genom förvärv om

detta kan göras inom ramen för den antagna strategiska

planen. Vi utvärderar ett antal potentiella kandidater löpande.

 

Ekoxen i Eksjö som är ett särskilt boende för personer med

psykisk funktionsnedsättning byggs under 2020 ut med 4 nya

platser. Fastighetsägaren CoBy fastighets AB har erhållit bygglov

och byggnationen startar inom kort. 

 

I dagsläget kan vi inte möta upp den efterfrågan som finns på

Ekoxen och detta blir därför ett naturligt steg i vår vision att

göra just denna dag bättre än gårdagen för fler människor.

 

UTBYGGNATION 

NYBYGGNATION I NÄSSJÖ

Vi bygger under 2020 en ny gruppbostad i Nässjö ,det blir Fideli

Omsorgs andra gruppbostad i Nässjö och byggnaden kommer

stå klar under andra kvartalet 2021. Vi vill ge fler människor

chansen att bo i moderna och anpassade boenden och sedan

tidigare står det klart att vi under sommaren öppnar Daglig

Verksamhet, Fideli Forma, i Nässjö

Möjligheten med ännu ett boende i Nässjö känns därför helt

rätt och naturlig för oss. Boendet byggs i samma stil som

nuvarande uppskattade boende. 
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STYRN ING  
 
LEDN ING  OCH  STYRELSE  

OPERATIONELL LEDNING 2019-12-31 *

Fideli Omsorgs Styrelse består av ägarna som samtliga har mångårig erfarenhet av att

starta och driva verksamheter inom omsorgssektorn

 

Tillsammans med erfarenhet från ledande positioner inom större omsorgsbolag skapar

detta en samlad kompetens som borgar för stabilitet och kvalitet. 

 

Styrelsen består av Mikael Sjödahl,  David Eller (VD) Mårten Johansson och Jörgen

Sommar (Ordf.) ,  

 

STYRELSE 

David Eller

VD

Magnus Plantin 

Verksamhetschef

Sophia Cantby

Verksamhetschef

Mårten Johanson

Ekonomichef

*Verksamhetschef för Ekoxen hade vid tidpunkten ej tillträtt 
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