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ÅRET I
KORTHET
STABIL UTVECKLING I
EN UTMANANDE TID
Året 2020 präglades som hela samhället av
den rådande Corona pandemin. Effekterna
har varit synliga i vardagen för våra kunder
och utmanat vår personal att arbeta på ett
helt nytt sätt. Trots detta har vi lyckats nå
våra högst ställda mål för 2020. Året präglas
av fortsatt tillväxt och stark efterfrågan på
våra tjänster. Omsättningen ökade till 73,4
(43,9) MSEK, inkl dotterbolag vilket är en
ökning om 67 %.

JOHANNELUND ÖPPNAS

Rörelseresultatet inkl. dotterbolag för 2020
summeras till 10 MSEK en ökning om ca 340

Under Oktober slog vi upp portarna till vår

% från föregående år.

största satsning någonsin. Johannelunds

OMSÄTTNING MSEK 2017-2020

vacker natur och city som närmsta grannar. En
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fantastisk fastighet från 1790 som fått helt nytt

Psykiatriboende öppnade mitt i Bromma med

liv och är numer ett hem för 16 personer.
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VILLAGATAN LSS AB FÖRVÄRVAS
I Mars månad förvärvades Villagatan LSS AB
som består av en LSS enhet i Småländska
Målilla. Enhetens inriktning utökar Fideli
Omsorgs tjänsteutbud på ett bra sätt både
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geografiskt och avseende innehåll.

OM

FIDELI OMSORG

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.

VÅR VERKSAMHET
Vi bedriver verksamhet vid tio enheter i Småland samt
Stockholm där vi 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 tagit stora steg i vårt kvalitetsarbete genom
anställningen av Christina Bråkenhielm Persson som
Kvalitetschef och MAS. Christina leder på ett strukturerat sätt
vårt kvalitetsarbete och de initiativ som vi tagit på området.
Vi har fortsatt med vårt ambitiösa internutbildnings program
och vår handledning. Detta sker på ett strukturerat sätt med
utgångspunkt från varje enskild boendes behov av stödinsatser.
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DAVID ELLER
VD

EN ALDRIG SKÅDAD UTMANING!
När vi blickar tillbaka på 2020 är det pandemin som
haft den otvetydigt största inverkan på vår
verksamhet.
Jag vill passa på att tacka vår personal för det
fantastiska arbete som gjorts för att hålla smittan
borta från våra boenden. Vi har i detta lyckats mycket
väl och det är tack vare att vår personal tagit ansvar
och följt de riktlinjer som vi arbetat utefter.
Att hålla smittan borta har varit direkt livsavgörande
för många av våra kunder som är i riskgrupp.
Pandemin har också ställt andra krav på vår organisation, det har varit svårare att upprätthålla det
närvarande ledarskapet och det har funnits få tillfällen att kunna träffas i större grupper. Detta är
något som vi hoppas att vaccinationen hjälper oss att få tillbaka.
Jag känner stolthet för Fideli Omsorg och det arbete som vi gjort under 2020 som inte enbart
handlat om Pandemin. Det har funnits många goda stunder och personalen har varit kreativa i att
skapa meningsfullhet och aktiviteter även under en pågående pandemi.
När vi öppnade vår Dagliga Verksamhet, Fideli Forma, i juni så var det ett naturligt steg för oss. Vi
hade nu underlag för att kunna erbjuda hela dagens stöd för våra kunder och det är något som är
en oerhört centralt och viktig del i vår pedagogik. Därför var det extra roligt att vi kunde öppna
upp verksamheten på ett smittskyddssäkert sätt.
Året har också inneburit många nya uppdrag från nya kommuner och vi har öppnat upp vårt
fantastiska boende i Bromma. Att få möjlighet att göra denna dag bättre än gårdagen i den
miljön är få förunnat.
Under året har vi tagit flera steg i vår utveckling, både vad det gäller att skapa fler bostäder
men framförallt innehållsmässigt där 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 2020 och ser med
tillförsikt fram emot att tillsammans med mina medarbetare leverera de
kvalitetsinitiativ som vi antagit under hösten. /David Eller
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NYCKELTAL
FIDELI OMSORG I SIFFROR

Platser
66 Boende
30 DV

Enheter
9

Anställda
~130

KÖNSFÖRDELNING MEDARBETARE
TOTALT

CHEFER

67 % 33 %
Kvinnor

SOL
21.3%

Män

70 % 30 %
Kvinnor

Män

LSS 9§10
1.8%

OMSÄTTNING PER SEGMENT

LSS 9§9
77%

Den starka tillväxten inom LSS verksamheten gör att
andelen LSS 9§9 ökar till 77 % under året. Under 2021
kommer andelen SoL att öka då verksamheten vid
Johannelund i Bromma passerar Ramp-Up fas.

RAMAVTAL
RAMAVTAL
269 st

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.
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KVALITET
INITIATIV OCH PEDAGOGISK GRUNDSYN

KVALITETSARBETE
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 .
Under 2020 har vårt kvalitetsarbete fokuserats på:
Ökad digitalisering av vårt Ledningssystem
Ökat fokus på genomförandeplaner och riskanalyser
Implementering av IBIC

"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

PEDAGOGISK 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
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TILLVÄXT
VI VÄXER MED
ANPASSADE MODERNA BOENDEN

ANTAL NYA ENHETER
2019

2020

2021

3 st

3 st

3 st

NYA ENHETER 2020
Nässjö - Daglig Verksamhet LSS 30 platser
Vår Dagliga Verksamhet med meningsfull sysselsättning
öppnades i juni 2020.
Stockholm - Psykiatriboende 16 platser
Vårt boende med 16 platser ligger naturskönt mitt i
Bromma öppnade i oktober 2020
Villagatan LSS AB - Gruppbostad LSS 5 Platser
Förvärv gjordes i mars av Gruppbostad med inriktning på
personer med samtidig beroende problematik.

BESLUTAD TILLVÄXT 2021
Fideli Omsorg öppnar under 2021 följande verksamheter:
Lessebo - Gruppbostad LSS 6 platser
Gruppbostad för personer enligt Personkrets 1
Nässjö - Gruppbostad LSS 6 platser
Gruppbostad för personer enligt Personkrets 1
Täby - Gruppbostad LSS 6 platser
Gruppbostad för personer enligt Personkrets 1
Eksjö - Utbyggnation av Ekoxen med 4 platser
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JÖRGEN SOMMMAR
STYRELSEORDFÖRANDE

HEJ !

Det finaste man kan göra är att hjälpa andra och
varandra. Det är drivkraften bakom Fideli Omsorg och
det som förenar oss företrädare.
Vi har nu avslutat ett speciellt och utmanande 2020.
Vi går in i 2021 med stor ödmjukhet inför rådande
pandemiläge men också med hopp om att våra
kunder och medarbetare får tillgång till vaccin.
Vi har, trots situationen som varit under året, startat
flera verksamheter. Vi genomförde under året ett
mindre tilläggsförvärv som stärkte vår närvaro i
Småland. Under året fattade vi beslut om att under
2021 etablerar 3 nya verksamheter och utöka en
befintlig verksamhet om 4 platser.
Under året fattades beslut om att etablera 2
gruppbostäder i Göteborg som står inflyttningsklara
2022. Etableringen i Göteborg sker i samarbete med
Emrahus. Västra Götaland och främst Göteborg har
sedan länge varit ett geografiskt intressant område för
oss. Behoven är stora och det känns glädjande att
kunna erbjuda nybyggda lägenheter i moderna
fastigheter i attraktiva lägen.
Vår målsättning inför 2021 är organiskt tillväxt om ca
50% som kan kompletteras med mindre
tilläggsförvärv.
Jag vill å mina och styrelsen vägnar rikta ett stort tack
till alla våra medarbetare som varje dag, timme och
minut har arbetet för att göra just denna dag bättre
än föregående för våra kunder och varandra. Under en
extremt prövande tid är Ni alla hjältar som inte nog
kan hyllas!
Tack för ordet!
Jörgen Sommar
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER
RÄKENSKAPSÅRETS SLUT

IMPLEMENTATION AV STUDIO III
Beslut har tagits på att en stor satsning de kommande åren är
att implementera och utbilda samtliga medarbetare i Studio-III
som arbetssätt inom hela Fideli Omsorg.
Studio-III är en evidensbaserad metod med utgångspunkt i det
lågaffektiva bemötandet. Det lågaffektiva bemötandet ska
säkra ett gott bemötande och minimerande av begränsningar i
vardagen där ansvaret för lösning och lyckanden landar hos
personalen och aldrig på brukaren.
Mer om Studio-III kan läsas på www.lagaffektivt.se

STORSATSNING
I GÖTEBORG
Fideli Omsorg och Emrahus, som
konceptutvecklar LSS-bostäder, har inlett ett
samarbete. De två första projekten vi gör ihop
blir båda inom Göteborgs stad.
Två LSS-boenden väntar just nu på bygglov. Det
ena är ett boende på ett plan och det andra på
två plan, båda i Angered. Totalt blir det 12
personer med funktionsnedsättningar som kan
flytta in på de två boendena.
Unikt för de här två husen är att de kommer
utrustas med Human Centric Lighting. Det är
belysning som producerar ljus som liknar det
naturliga ljuset. Den kan därför hjälpa till att
skapa en bättre dygnsrytm, sömn och allmänt
välbefinnande. Det är första gången den
tekniken implementeras på ett LSS-boende i
Sverige.
De båda boendena kommer att öppna i början
på 2022.
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STYRNING
LEDNING OCH STYRELSE

OPERATIONELL LEDNING 2020-12-31

David Eller
VD

Magnus Plantin
Verksamhetschef

Sophia Cantby
Verksamhetschef

Mårten Johanson
Ekonomichef

Christina
Bråkenhielm Persson
Kvalitetsschef/MAS

Nils Dorfinger
Verksamhetschef

Birgitta Löwdahl
Verksamhetschef

Emma Kurjenkallio
Verksamhetschef

STYRELSE
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.) ,
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Fastställelseintyg
Undertecknad styrelseledamot i Villagatan LSS AB intygar härmed dels att denna kopia av
årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på
årsstämma 2021-03-23. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till
resultatdisposition.
Växjö, 2021-03-23

Mårten Johansson
Styrelseledamot
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Villagatan LSS AB, 559086-7361, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret
2020.

Verksamheten
Allmänt om verksamheten
Villagatan LSS AB är ett omsorgsföretag som erbjuder rikstäckande lösningar för vuxna inom ramen
för Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS).
Bolaget leds av personer med mångårig branscherfarenhet såväl från egna företag som från ledande
positioner inom branschledande koncerner.
Villagatan LSS AB startade sin operativa verksamhet 2016 och är beläget centralt i Målilla i Hultsfreds
kommun.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Bolaget har under årets inledning blivit del av Fideli Omsorg AB (559067-7265) och drivs numera som
ett dotterbolag i Fideli koncernen. För ytterligare information vänligen läs moderbolagets
årsredovisning.
Året präglades, som hela samhället, av den rådande Corona pandemin. Effekterna av denna har varit
synliga i vardagen för både kunder och medarbetare som har fått arbeta på ett helt nytt sätt.

Flerårsöversikt
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet, %

2020
5 238 820
364 164
52

2019
5 785 760
262 956
22

2018
3 800 994
330 027
30

Belopp i kr
2016/17
-562 753
9

Aktiekapital
50 000

Balanserat
resultat
2 701

Årets
resultat
151 181

Totalt
203 882

Förändringar i eget kapital
Vid årets början
Disposition enl årsstämmobeslut

151 181

Årets resultat
Vid årets slut

50 000

153 882

-151 181

-

214 268

214 268

214 268

418 150

Resultatdisposition
Belopp i kr
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 368 150 kr, behandlas enligt följande:
balanserat resultat
årets resultat
Totalt

153 882
214 268
368 150

disponeras för
balanseras i ny räkning
Summa

368 150
368 150

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.
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559086-7361

Resultaträkning
Belopp i kr

Not

2020-01-012020-12-31

2019-01-012019-12-31

5 238 820
44 320
5 283 140

5 785 760
29 443
5 815 203

-117 457
-1 020 929
-3 769 339

-90 184
-912 252
-4 527 439

-1 210
-4 908 935

-5 529 875

Rörelseresultat

374 205

285 328

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster

-10 041
-10 041

7
-22 379
-22 372

Resultat efter finansiella poster

364 164

262 956

Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder
Summa bokslutsdispositioner

-90 000
-90 000

-68 000
-68 000

Resultat före skatt

274 164

194 956

Skatter
Skatt på årets resultat

-59 896

-43 775

Årets resultat

214 268

151 181

Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Summa rörelsekostnader

2
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2020-12-31

2019-12-31

3

7 863
7 863

-

7 863

-

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

269 301
73 238
52 042
394 581

987 601
312 407
58 565
1 358 573

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

774 680
774 680

-

Summa omsättningstillgångar

1 169 261

1 358 573

SUMMA TILLGÅNGAR

1 177 124

1 358 573

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Summa materiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2020-12-31

2019-12-31

50 000
50 000

50 000
50 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital

153 882
214 268
368 150

2 701
151 181
153 882

Summa eget kapital

418 150

203 882

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder
Summa obeskattade reserver

240 000
240 000

150 000
150 000

Långfristiga skulder
Checkräkningskredit
Övriga skulder till kreditinstitut
Summa långfristiga skulder

-

225 052
275 009
500 061

59 685
97 057
113 420
248 812
518 974

70 000
86 912
130 131
217 587
504 630

1 177 124

1 358 573

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Summa bundet eget kapital

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Noter
Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar:
Materiella anläggningstillgångar:
-Inventarier, verktyg och installationer

År

5

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som
ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

Not 2 Personal
Personal
Medelantalet anställda
Bolaget
Summa

2020-01-012020-12-31

2019-01-012019-12-31

7
7

9
9

2020-12-31

2019-12-31

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Nyanskaffningar
Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Årets avskrivning anskaffningsvärden
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut

9 073
9 073

-1 210
-1 210
7 863

Not 4 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
Ställda säkerheter
Företagsinteckningar

2020-12-31
900 000

2019-12-31
900 000

Villagatan LSS AB
559086-7361

Not 5 Koncernuppgifter
Bolaget är dotterföretag till Fideli Omsorg AB, 559067-7265, med säte i Växjö, Kronobergs län.
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