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TEAM OLIVIA

Team Olivia startades 2001 av Karsten och 
Åsa Inde, som ville skapa möjligheter för 
människor att få ett rikt och utvecklande 
liv, oavsett funktionshinder eller annan ut-
satt situation. Från början var Team Olivia 
ett litet bemanningsbolag men efter hand 
utvecklades fler enheter med personlig as-
sistans och äldreomsorg som hörnstenar.  
Våra ledord är kunskap och känsla. I allt vi 
gör ska vi vara kunniga och professionella. 
Vi ska också möta våra kunder med empati, 
inlevelse och respekt. Det är motiverande 
att så många nöjda kunder har fått ett gott 
liv med hjälp av vårt stöd och våra insatser.

Idag finns även hemtjänst, omsorgsboenden, 
skolor med särskilt stöd, behandling, samt 
rehabilitering i vår verksamhet. Tillsammans 
med vår partner, Procuritas, har vi bjudit in 
företag och företagare inom vård och om-
sorg att ingå i Team Olivia. Många har valt 
att bli delägare och på så sätt ta ett person-
ligt ansvar för verksamheten.

Vi är, per december 2013, 7 600 medarbe-
tare i 24 bolag som arbetar inom Personlig 
assistans, Hemtjänst, Omsorg och Rehabili-
tering – i Sverige, Danmark, och efter årets 
utgång även i Norge. 



ÅRET I  KORTHET 

l  Ett viktigt fokusområde under året har varit att skapa 
ett gemensamt kvalitetsledningssystem.

l  Sex bolag förvärvades: två inom personlig assistans, tre 
inom LSS/HVB och en skola för personer med funk-
tionsnedsättningar. Hemtjänstenheten i Solna/Sund- 
byberg avyttrades.

l  Personlig assistans hade under året en nettoökning i 
antalet kunder.  

l  Omsorg har under året gjort en framgångsrik satsning 
på förbättring av anbudsprocessen. Samtidigt har man 
etablerat en ny LSS-enhet och arbetar aktivt med 
flera nystarter i egen regi. 

l  Hemtjänst har under året rekryterat en ny VD. 

l  I Danmark har etableringen fortsatt med ett kontor på  
Jylland och en förstärkt marknads- och säljorganisation.

ÅRET I  SIFFROR 

MSEK 2012 2013

Nettoomsättning 1 761 2 260

Rörelseresultat 63 86

EBIT-marginal, % 3,6 3,8

Resultat efter finansiella poster 57 79

Balansomslutning 663 826

Soliditet, % 26,0 27,1

Avkastning på totalt kapital, % 10,7 11,7

Antal kunder 2 932 3 529

Medelantal anställda 3 666 4 618

Antal dotterbolag 18 24

Antal verksamhetsställen 70 94

2013
2013 blev ett bra år för Team Olivia.  Vi har en stabil lönsamhet och vi fortsätter  
att växa.  Vi är nu 24 bolag med 7 600 medarbetare och vi finns på drygt 50 
olika orter i Sverige och Danmark. 
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Entreprenörer  
driver kvalitet i vården

2013 blev ett bra år för Team Olivia. Våra duktiga med-
arbetare är vår största tillgång och satsningen på ledar-
utbildning har blivit en succé. Under året har vi tagit yt-
terligare steg för en tätare samverkan mellan våra olika 
verksamheter. Vi har utvecklat vårt kvalitetsarbete och 
vårt stöd till bolagen kring personalfrågor. Vi är nu 24 
bolag med 7 600 medarbetare och vi finns på drygt 50 
olika orter i Sverige, Danmark, och efter årsskiftet även 
i Norge. 

VI HJÄLPER VÅRA BOLAG  
ATT FOKUSERA PÅ RÄTT SAKER
Det är mycket glädjande att vi fortsatt har många bolag 
som visar intresse för att bli en del av Team Olivia. Un-
der året har vi förvärvat sex bolag: två inom personlig 
assistans, tre inom LSS/HVB och en skola för funktions-
hindrade. Vi jobbar aktivt med flera bolag som vi är nära 
eller på väg att komma överens om att förvärva. 

Team Olivias koncept att samla små duktiga vårdföre-
tag i ett team är attraktivt. På vårdmarknaden i Sverige 
finns många incitament för små företag att ansluta sig 
till större koncerner – mycket blir enklare om man är 
del av ett större företag. Samtidigt är det viktigt att be-
hålla både mångfalden, den personliga känslan och de 
verksamhetsnära besluten. Inte minst för vår personal. I 
varje möte, flera tusen varje dag, skapar vi nytta för våra 
kunder, medarbetare, politiker och tjänstemän runt om 
i hela Norden.

Vi utvecklar våra varumärken lokalt, samtidigt som vi 
hjälper våra företag med det som ett stort företag är 
bra på – samverkan mellan verksamheter, personalut-
veckling och stöd i ekonomi- och kvalitetsfrågor. På så 
sätt kan vi skapa kvalitet för våra kunder. 

SATSNING PÅ KVALITETSUPPFÖLJNING
Hög kvalitet är grunden för nöjda och trygga kunder. 
Men kvalitet är svårt att mäta, och en utmaning att följa 
upp. För att göra det enklare för våra bolag, gör vi nu en 
kraftsamling för att skapa ett gemensamt arbetssätt kring 
kvalitet. Vi beskriver det närmare på sidan 12.  

Team Olivias satsning på kvalitet ligger i linje med vad 
som händer på marknaden. Vi tror att vi med starka 
band mellan Team Olivias verksamheter ger kunden 
flera möjligheter att utveckla sin livskvalitet. Våra kunder 
kan nyttja flera av våra tjänster som skolgång, personlig 
assistans, korttidsboende, rehabilitering. 

Vi ser det här både som en chans att bli ännu bättre på 
det vi gör, och som en möjlighet att föregå med gott 
exempel på marknaden. 

UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER 2014
Team Olivias mål inför 2014 är att växa genom förvärv 
och genom att utöka befintlig verksamhet. Inför 2014 
ser vi med intresse på marknader i Norge, Danmark 
och Finland. 

Förutom vår satsning på kvalitet har vi några utmaningar 
2014. Inom personlig assistans har vi startat ett projekt 
för bättre kundvård för att stärka vårt erbjudande till 
våra kunder. Med vår kunskap och vår starka känsla för 
vårt uppdrag kommer fler kunder att välja något av 
Team Olivias program.  

Olivia Hemtjänst måste finna former för att administrera 
de nya ersättningssystem som utvecklas inom hemtjänst 
i Stockholm och på andra orter. 

För verksamhetsområdet omsorg blir fastighetskompe-
tens en nyckelfråga för att fortsätta växa. 

Grundaren har ordet

Team Olivia-koncernens koncept att samla små duktiga vårdföretagare i ett team är starkt och ligger i tiden. 
Genom mångfald och närhet förstår vi våra kunders behov. 2013 har varit ett år då vi stärkt vårt arbete för 
att säkerställa kvalitet och samverkan i alla verksamheter. 
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SOLIDARITET –  EN NATURLIG  
DEL AV VÅR AFFÄRSPLAN
Vårt engagemang sträcker sig även utanför vår egen 
verksamhet. Vi fortsätter att solidariskt stödja projekt 
och organisationer som hjälper människor i utsatta lägen. 
Nytt är vårt stöd till Generous Heart, som hjälper fattiga 
barn, kvinnor och ungdomar på landsbygden i Uganda 
samt program i Burma och Rumänien.

VI BEHÖVS I  SAMHÄLLET
Team Olivia kompletterar den offentligt drivna verk-
samheten inom vård, skola och omsorg.  Vi vill samverka 
med landsting, kommuner och Försäkringskassan, för att 
ge utsatta och vård- och omsorgsberoende barn, ung-
domar och vuxna ett stöd som gör skillnad.  

Verksamheter som drivs av företag där entreprenörer 
får möjlighet att utveckla nya tekniker och modeller för 
skicklig omvårdnad är oersättligt. 

Entreprenörer med starka värderingar, innovation och 
vilja att leverera kvalitet för dem som är svagast i samhäl-
let gör skillnad. Vi söker långsiktiga relationer med dem 
som väljer att köpa våra tjänster för att vi tillsammans 
ska bli ännu bättre.

Jag ser fram emot ett nytt verksamhetsår med många ut-
maningar att möta. Tillsammans är vi Team Olivia: snälla, 
starka, smarta och stora. 

Karsten Inde 
Grundare av Team Olivia

SKATTER & AVGIFTER

Arbetsgivaravgift 
362 MSEK

Källskatt 
352 MSEK

Inkomstskatt 22 MSEK
Särskild löneskatt 14 MSEK Moms 2 MSEK

– Vi vill samverka 
med våra kunder 
för att erbjuda bästa 
möjliga omsorg
Karsten Inde

Se vidare på sid 25
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HUR VILL VI  VARA? 
Vårt uppdrag är att stödja människor som befinner sig i 
ett utsatt läge. Våra uppdragsgivare är personer med en 
fysisk funktionsnedsättning eller en kombination av flera 
faktorer som begränsar eller förhindrar ett självständigt 
liv. Därför är det avgörande för vår verksamhet att vi 
bemöter våra kunder på ett sätt som är både seriöst 
och generöst. Vår värdegrund handlar om människors 
lika värde, och den är ständigt närvarande i allt vi gör.

l Kunskap är avgörande för vår verksamhet – i allt vi 
gör måste vi vara kunniga och professionella. Det säker-
ställer vi genom ständig kompetensutveckling.

l Känsla är ett ledord i alla våra verksamheter. Våra 
kunder befinner sig inte sällan i underläge. Därför är det 
viktigt att vi i alla lägen står upp för våra uppdragsgivare 
och bemöter dem med respekt, empati och inlevelse.  

l Överträffade förväntningar –  Vi vill ge våra kunder 
extra mycket stöd – mer än de förväntar sig. Genom 
täta dialoger och möten kan vi vara lyhörda för kunder-
nas behov och därmed ge dem förutsättningar för ett 
rikt och utvecklande liv.  

l Solidaritet – I linje med den humanistiska värde-
grund och kultur som finns inom Team Olivia, vill vi även 
vara solidariska med människor i andra delar av världen. 
Därför driver och stöder vi biståndsprogram som bidrar 
till en hållbar utveckling och ett jämlikt samhälle med 
respekt för mänskliga rättigheter. 

VAD UTMÄRKER OSS? 
Team Olivia tror att vård fungerar bäst när besluten tas 
nära brukaren eller kunden. I ett litet företag finns den 
flexibilitet, det engagemang och de lokala kontakter som 
gör det möjligt att erbjuda en god kvalitet. Därför vill 
vi i Team Olivia fungera som ett växthus för entrepre-
nörsdrivna företag som erbjuder vård-, omsorgs- och 
servicelösningar till människor i ett utsatt läge. 

Genom att erbjuda våra entreprenörer frihet i sin verk-
samhet, men med det stora företagets resurser och 
trygghet i ryggen, hjälper vi dem att utvecklas och sprida 
bra vårdidéer i hela Norden. På så sätt skapar vi förut-
sättningar för både innovation, ökad mångfald och ökad 
valfrihet i vården. 

Vi vill förvalta det förtroende vi får på ett hållbart sätt. 
Genom att aldrig göra avkall vare sig på kunskap, känsla 
eller kvalitet, kommer vi att bli det naturliga första valet 
– både för våra kunder och för samhället i stort.

Ett växthus för entreprenörer inom vård och omsorg

Det här är Team Olivia

Det här är Team Olivia

Team Olivia startade för att ge människor möjlighet till ett rikt och utvecklande liv, oavsett funktionsned-
sättning eller annan utsatt situation. Vår dröm är bidra till ett bättre samhälle för våra kunder genom att 
öka mångfalden, och därmed valfriheten, i vår gemensamt finansierade välfärd.  Vi vill vara ett innovativt och 
kompetent vård- och omsorgsföretag, och ett naturligt första val - både för våra kunder och för samhället 
i stort. 

Personlig assistans 
i Sverige 69,6%

Personlig assistans 
i Danmark 9,2%

Omsorg 11,8%

Hemtjänst 9,0% Rehabilitering 0,4%

DEL AV OMSÄTTNING I  KONCERNEN
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OMSORG 11,8%

Det här är Team Olivia

PERSONLIG ASSISTANS I SVERIGE 69,6%

PERSONLIG ASSISTANS I DANMARK 9,2%

HEMTJÄNST 9,0%

REHABILITERING 0,4%
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Personlig assistans i Sverige

Våra verksamheter

Verksamhetsområdet personlig assistans erbjuder vård, omsorg och service till personer med funktions-
nedsättning. Vi arbetar för att våra kunder ska bo kvar hemma och leva ett så självständigt liv som möjligt.

Personlig assistans är Team Olivias 
största affärsområde, vars verk-
samhet drivs i tio bolag runt om i 
Sverige. Våra personliga assistenter 
hjälper till med allt det som kunden 
själv skulle ha gjort under andra 
omständigheter. Det kan handla om 
att sköta om hemmet, inköp av mat 
eller stöd i arbetet med räkningar, 
ekonomi och myndighetskontakter. 
Dessutom kan det ingå att vara med 
vid fritidsaktiviteter som konserter 
eller bio- och restaurangbesök. Vi 
vill skapa en värdefull och intressant 
vardag för våra kunder – och då är 
det viktigt att kundens individuella 
situation, förutsättningar och önske-
mål utgör grunden för assistentens 
arbetsuppgifter. 

För många människor med en funk-
tionsnedsättning är ett liv med per-
sonliga assistenter ett ingrepp i den 
privata sfären. Det kan vara svårt att 
leva med det faktum att hemmet 
också är en arbetsplats. Det innebär 
att assistenterna måste visa stor re-
spekt för att kunderna ska känna att 
de är i trygga händer. Förhållandet 
mellan kund och assistent är av stor 
betydelse, och vi lägger stor vikt vid 
att hitta rätt assistent som stämmer 
överens med kundens önskemål 
och behov. Bra personkemi skapar 
förutsättningar för trivsel i vardagen 

– för både kund och assistent. Det 
är också viktigt att kunden är del-
aktig och påverkar sin egen vardag. 
Kundens kontaktperson deltar vid 
regelbundna möten där man gör ge-
nomförandeplaner och uppföljningar 
i samråd med kunden. Delaktighet 
och inflytande är centrala begrepp 
inom personlig assistans i Team Olivia.

HÄNT UNDER ÅRET
Verksamhetsområdet fortsätter att 
växa organiskt och via förvärv. Det 
är glädjande. Vi erbjuder ett konkur-
renskraftigt assistansalternativ som 
kommer att ytterligare förstärkas 
under 2014. Vi har startat ett pro-
jekt för bättre kundvård och fler ut-
åtriktade aktiviteter. Det handlar om 
resor och andra upplevelser som vi 
erbjuder våra kunder. 

Under året har vi även haft utbild-
ningar som fokuserar på kompe-
tensutveckling av personal. Vi har 
också introducerat nya system för 
schemaläggning, tidsredovisning och 
dokumentation för att hantera vår 
administration effektivare.

Aktiv Assistans i Umeå och RTFL 
Care i Skärholmen är nya ”spelare” i 
vårt team.  Båda bolagen passar bra 
in i verksamheten och vi ser med 
spänning fram mot deras utveckling 
inom koncernen.

FAKTA

Omsättning, MSEK 1 572
Antal verksamhetsställen 38
Antal kunder 1 169
Antal anställda 5 442

69,6% av 
koncernens 
omsättning

LSS
Personlig assistans är under vissa 
omständigheter en rättighet för 
den som är funktionshindrad. 
Denna rättighet inryms i LSS – 
Lagen om stöd och service för 
vissa funktionshindrade. Lagen 
innebär sammanfattningsvis att 
den som är funktionshindrad och 
i behov av hjälp skall ha möjlighet 
att leva ett så fritt liv som möjligt 
– och alltså har rätt till personlig 
assistans.
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Lorraine är tio år gammal och har diagnoserna autism och Phelan McDermids syn-
drom, vilket innebär en psykisk funktionsnedsättning, men också stora fysiska utma-
ningar.  Sedan 2008 har Lorraine personlig assistans från RTFL Skärholmen, som är 
en del av Team Olivia. För Sira Njie le-Duke, Lorraines mamma, har stödet från RTFL 
Skärholmen gjort stor skillnad i vardagen.

HUR HAR SJUKDOMEN PÅVERKAT DIN DOTTERS LIV?
– Lorraine behöver ständig hjälp för att kunna leva ett anständigt liv – i allt från att 
klä på sig på morgonen till att ta en kort promenad.

HUR UPPLEVER DU DEN HJÄLP NI FÅR AV RTFL?
– Lorraines funktionshinder påverkar hela vår familjesituation. Det är påfrestande att 
ständigt behöva hjälpa någon, och därför är vi väldigt tacksamma och glada över att ha 
RTFL Skärholmen i vår närhet. Sedan min dotter beviljades personlig assistans 2008, 
har vår familjs liv blivit mycket lättare. Personalen på RTFL Skärholmen är trevliga och 
kompetenta, vilket gör att min dotter känner sig trygg och omhändertagen. Jag skulle vilja 
påstå att de personliga assistenterna till och med gör mer än vad som förväntas av dem. 
Dessutom är vår kontaktperson på RTFL Skärholmen väldigt tillmötesgående.

– Stödet har gjort livet lättare
Sira Njie le-Duke, mamma till Lorraine,  
kund hos RTFL Skärholmen

Personlig assistans i Danmark
Olivia Danmark har funnits sedan 2004, och har varit en del av Team Olivia sedan 2012. Verksamheten 
består av personlig assistans.

Olivia Danmark erbjuder stöd till 
människor som har nedsatt fysisk 
eller psykisk förmåga och inte själva 
kan arbetsleda sina personliga as-
sistenter. Vi kan hjälpa till med det 
stöd som behövs för att klara av 
vardagen, från personlig omvårdnad 
i hemmet till kontakt med myndig-
heter. 

Vi samarbetar med nära hälften av 
Danmarks kommuner. Förutom 
personliga assistenter finns kompe-
tens inom kvalificerad sjukvård och 
social omsorg. Vi hjälper kommuner 
att hantera de mest komplexa fråge-
ställningarna. 

HÄNT UNDER ÅRET
Under 2013 har vi fokuserat på fa-
miljer som har barn med funktions-
nedsättning. Vi har genomfört flera 
workshops med deltagare från hela 
Danmark. Det har skapat ett stort 
intresse för Olivia Danmark, något 
som vi märker när fler brukare an-
sluter sig till våra program. 

Olivia Danmark utvidgar nu sitt er-
bjudande och kommer under våren 
2014 att starta daglig verksamhet för 
personer med autism. 

FAKTA

Omsättning, MSEK 209 
Antal verksamhetsställen 2
Antal kunder 163
Antal anställda 762

9,2% av 
koncernens 
omsättning
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Våra verksamheter

Omsorg

Verksamhetsområdet omsorg utgörs 
av tre enheter : omsorgsboenden, 
skolor för barn och ungdomar med 
särskilda behov, och behandling.  
Våra verksamheter präglas av närhet 
och tillgänglighet i en utvecklande 
miljö där den enskilde står i fokus. 

Våra omsorgsboenden är huvudsak-
ligen inriktade mot LSS och HVB, 
ensamkommande flyktingbarn samt 
personer med beroende eller neu-
ropsykiatriska problem. 

Skolorna drivs på grundskolenivå 
och gymnasienivå, och möter barn 
med särskilda behov som exempel-
vis autism.

Våra behandlingar är främst till för 
personer med drog- och alkoholbe-
roende samt olika former av sam-
sjuklighet, som aggression eller psy-
kiska problem.

 Vår utgångspunkt är att våra kunder 
och elever är kapabla individer som 
lever sina liv efter egna värderingar, 
behov, intressen och önskemål. Där-
för är lyhördhet, kunskap och peda-
gogisk förmåga viktiga egenskaper 
hos vår personal.

HÄNT UNDER ÅRET
2013 har varit ett händelserikt år 
inom verksamhetsområdet. Vi har 
påbörjat sju nystarter inom våra 
tre enheter. Under året har vi även 
vunnit anbud för ensamkommande 
flyktingbarn i Heby och Motala samt 
förvärvat fyra bolag som kommer 
att bredda vårt erbjudande ytterligare.

FAKTA

Omsättning, MSEK 266
Antal verksamhetsställen 40
Antal kunder 459
Antal anställda 665

Verksamhetsområdet omsorg har flera olika typer av verksamheter – omsorgsboende, skolor och  
behandling. Gemensamt är att de hjälper människor som på olika sätt befinner sig i utsatta situationer.

11,8% av 
koncernens 
omsättning

Andreas Gustafsson är 32 år och bor på Norby 45, ett LSS-boende som drivs av Team Olivia-bolaget CVO.   
Andreas har diagnosen Aspergers syndrom, men lider även av diabetes, psoriasis och psoriasisartrit. 

VILKEN TYP AV HJÄLP FÅR DU PÅ NORBY 45?
– Jag behöver all möjlig stöttning i vardagen. Hos Norby 45 hjälper de mig med exempelvis väckning, kontroller av 
blodsockernivåer eller sällskap på promenader och middagar. Dessutom får jag hjälp med transporter till sjukhuset, 
och till vårdcentralen som jag besöker varje vecka. Sedan jag flyttade till Norby 45 har jag fått bättre rutiner i min 
vardag. Det är till stor del tack vare boendets personal, som alltid är tillgängliga när jag behöver hjälp.

HUR TRIVS DU PÅ DITT BOENDE?
– Jag trivs väldigt bra på Norby 45, och alla i personalen är trevliga mot mig. Jag besöker ofta mina föräldrar, vilket 
kräver flexibilitet i mitt dagliga schema. För mig är det väldigt bra att personalen kan anpassa sig efter mina behov. 
Dessutom tycker jag det är extra härligt att de serverar fika på kvällarna!

– Jag har fått bättre  
rutiner i min vardag
Andreas Gustafsson, 
boende på Norby 45
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Rehabilitering

Olivia Rehabilitering erbjuder in-
tensiv rehabilitering inom neurologi, 
lymfödem och onkologi. Inom neu-
rologiområdet har vi utvecklat spe-
ciella program för patienter som har 
MS, Parkinson och funktionsnedsätt-
ning efter en stroke eller en förvär-
vad hjärnskada. Vårt onkologipro-
gram vänder sig till personer som 
behöver rehabilitering efter en can-
cersjukdom. Vi har också etablerat 
ett lymfcenter där vi framgångsrikt 
behandlar personer med lymfödem. 
Vårt team består av sjukgymnaster, 
arbetsterapeuter, lymfterapeuter, re- 
habiliteringsinstruktörer, logoped, ku- 

rator, psykolog, läkare och sjukskö-
terska. Verksamheten bedrivs på 
vårt rehab center i Danderyd med 
träningshall, gym, sjukgymnastik och 
arbetsterapi. Vi arbetar med mind-
fulness som en speciell del i vårt 
program. 

HÄNT UNDER ÅRET
Nytt för i år är att vi kan erbjuda 
våra patienter fler fysiska aktivite-
ter som segling och ridning för att 
lättare komma tillbaka till vardagen 
efter sjukdom. Under året har vi 
genomfört ett utbildningsprogram 
på uppdrag av Rehab sjukhus No 

1 i Shanghai. Läkare, sjukgymnaster 
och arbetsterapeuter i Shanghai har 
deltagit.

FAKTA

Omsättning, MSEK 8
Antal verksamhetsställen 1
Antal kunder under året 225
Antal anställda 22

Efter en sjukdom eller olycka är det svårt att återgå till en normal vardag. Olivia Rehabilitering hjälper till 
att hitta ny styrka, teknik och motivation.

Våra verksamheter

0,4% av 
koncernens 
omsättning

Hemtjänsten hjälper våra kunder att 
klara olika sysslor i hemmet som av- 
och påklädning, måltider och per- 
sonlig hygien. Vi erbjuder också hus-
hållsnära tjänster. 

Inte sällan ansöker anhöriga om 
hemtjänst till sina föräldrar eller 
vänner. Man noterar att pappa eller 
mamma får svårt att klara de dagliga 
sysslorna. Det finns risk att olyckor 
händer när man glömt stänga av 
spisplattor eller inte hittar hem.

HÄNT UNDER ÅRET
Under 2013 har vi fortsatt vår utbild-
ningssatsning för kontaktpersoner, 
som är ansvariga för att kunderna 
får rätt hjälp. Vi har även vidareut-
vecklat vårt kvalitetsledningssystem 
och implementeringen av detta. 

Den natt- och larmverksamhet som 
vi sedan tidigare har drivit på Kungs-
holmen i Stockholm har expande-
rat till Västerort. Vi har avyttrat vår 
verksamhet i Solna/Sundbyberg och 
öppnat ett nytt kontor i Bromma.

En ytterligare förstärkning inom hem- 
tjänsten är Qito, en utbildad terapi-
hund som följer med medarbetare 
till brukare, vilket i många fall ökar 
brukarnas känsla av trygghet och 
glädje när vi kommer på besök. 

FAKTA

Omsättning, MSEK 204
Antal verksamhetsställen 12
Antal kunder 1513
Antal anställda 700

Hemtjänst
Olivia Hemtjänst hjälper företrädesvis äldre med en funktionsnedsättning. Med hemtjänst kan de flesta bo 
kvar hemma och få en god livskvalitet. 

9,0% av 
koncernens 
omsättning
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Mål och strategier

Vi vill att våra företag i Team Olivia gör skillnad för kunder och brukare. En hög kvalitet innebär att kunden 
upplever att få mer stöd och omvårdnad än förväntat.

Vårt kvalitetsarbete handlar om hur vi bemöter våra 
kunder och får kunderna att känna sig trygga i varda-
gen. Trygghet och glädje i ett tillåtande klimat är centrala 
begrepp i Team Olivia. I Team Olivia arbetar vi kontinu-
erligt för att vårt koncerngemensamma arbetssätt skall 
utvecklas och bli en del av våra medarbetares vardag. 

Koncernledningens fokus är att fortsätta utveckla sys-
tem för att underlätta uppföljningen av kvaliteten i vårt 
program utifrån Socialstyrelsens riktlinjer. Vi vill även hitta 
gemensamma mätpunkter för att på ett enkelt sätt ge 
medarbetare stöd i vård- och omsorgsarbetet. Det är 
viktiga hörnstenar i vårt ständiga förbättringsarbete.

KVALITETSSTRATEGI 
Så bygger vi upp ett systematiskt kvalitetsarbete

Team Olivia erbjuder stöd i kvalitetsfrågor:

– Kvalitetsledningssystem, inklusive policys och checklistor.

– Support i kvalitetsfrågor och kunskapsutbyte mellan bolag.

– Regelbunden uppföljning av frågor av kvalitetskaraktär.

MEDARBETARSTRATEGI 
Så stöttar vi våra företag i medarbetarfrågor

Varje bolag inom Team Olivia ska vara en bra arbets-
givare! Team Olivia erbjuder bolagen stöd i medarbe-
tarfrågor i form av verktyg, arbetssätt och policys som 
anpassas till de lokala verksamheterna. Vi ger också råd 
och uppmuntrar samverkan mellan bolag i koncernen. 

Kvalitet

DETTA HAR VI UPPNÅTT UNDER 2013

Vår målsättning 2013 var att inleda en systematisering av 
kvalitetsarbetet och medarbetarfrågor. Detta har vi uppnått 
under året:

•  Arbetssätt och checklistor för kvalitetsarbete finns på plats 
och har börjat användas.

•  Kvalitetsberättelser har inkluderats i den regelbundna  
rapporteringen från bolagen.

• Koncernövergripande ramverk för medarbetarfrågor.

Målsättningar och strategier

Vi skapar nu  
ett gemensamt  

kvalitetserbjudande 
till våra bolag.
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Mål och strategier

När Team Olivia växer, betyder det att vi har fått fler nöjda kunder och nya engagerade entreprenörer 
– och att bra vårdidéer har fått fäste på nya ställen.

Team Olivia är idag ett av de större vård- och omsorgs-
företagen i Sverige. Bland våra företag finns en mängd 
olika verksamheter, som alla bidrar till att öka mångfal-
den inom vård och omsorg. 

Vi vill att vår verksamhetsmodell ska bli tillgänglig för 
ännu fler entreprenörer och kunder. Dessutom vill vi ge 
våra entreprenörer, kunder och medarbetare den lång-
siktighet och det stöd som ett stort företag kan erbjuda.

Vår tillväxten sker med en sund lönsamhet. Det skapar 
resurser för fortsatt utveckling. Entreprenörer ska i Team 
Olivia hitta en möjlighet att överlämna sitt företag och 
vara säker på att företaget och dess medarbetare kan 
fortsätta utvecklas.

TILLVÄXTSTRATEGI 
Så här ska vi växa med bibehållen lönsamhet

Team Olivia vill växa i Sverige och i våra grannländer 
inom segmenten personlig assistans, omsorg, hemtjänst 
och rehabilitering. Det vill vi göra genom att: 

–  Behålla och utöka verksamheten på befintliga orter.

–  Kopiera bra verksamhet/varumärken till nya platser.

– Förlänga vårdkedjor. 

–  Förvärva nya intressanta verksamheter.

Tillväxt och lönsamhet

DETTA HAR VI UPPNÅTT UNDER 2013 

Tillväxt  28%

Lönsamhet (EBIT-marginal)  3,8%

Vi vill fortsätta 
växa med bibehållen 

lönsamhet.
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Vårt kvalitetsarbete

Mål och strategier

För Team Olivia handlar det dagliga kvalitetsarbetet om hur vi bemöter våra kunder och att kunderna ska 
känna sig trygga i vardagen. För att våra bolag ska kunna behålla fokus på de konkreta frågorna skapar vi  
ett koncerngemensamt ramverk för att förenkla det övergripande kvalitetsarbetet.   

Kvalitet är ett vitt begrepp, som kan tolkas olika bero-
ende på vem man är. För en kund kan hög kvalitet be-
tyda att det alltid är rent hemma eller att få möjlighet att 
gå på konsert. Kvalitet för kommuner och landsting kan 
istället handla om uppfyllda krav på personaltäthet och 
positiva svar i enkäter. Socialstyrelsen, som synar och ger 
oss tillstånd för vår verksamhet, har ett minimikrav på 
kvalitet – att vi ska uppfylla de lagar och riktlinjer som 
reglerar området. 

För oss i Team Olivia är kvalitet mer än så. Vi vill göra 
skillnad för våra kunder, boende och brukare. Vi vill 
överträffa deras förväntningar. Den kund som känner sig 
trygg och blir bemött med respekt kommer också att 
uppleva att vi har hög kvalitet på våra tjänster. 

Ofta är kundens hem vår arbetsplats. Inte sällan handlar 
våra arbetsuppgifter om att hjälpa till med det mest pri-
vata. Våra kunder befinner sig många gånger i ett utsatt 
läge. Därför är det viktigt att vi står upp för våra kunder i 
alla lägen. Vårt bemötande kännetecknas av respekt och 
värdighet. Den enskilde skall involveras i beslut som rör 
den egna vården och framtiden. 

VÅRT DAGLIGA KVALITETSARBETE  
UTE I  BOLAGEN
Företagen i Team Olivia har en utmanande uppgift. Varje 
dag hanteras kvalitetsfrågor på en mycket handgriplig 
nivå. Vad gör man till exempel om en kund är missnöjd 
med sin dagliga sysselsättning? Eller om en boende 
opponerar sig mot sin till synes korrekta vårdplan? Det 
handlar många gånger om svåra avvägningar där våra 
medarbetare balanserar kundernas behov och önskemål 
mot de beslutade insatserna.

RAMVERK FÖRENKLAR FÖR BOLAGEN
Vi gör nu en satsning för att underlätta uppföljningen av 
kvalitetsarbetet för våra bolag. Det är många delar som 
måste vara på plats. Varje medarbetare skall till exempel 
ha en grundläggande kunskap om den lagstiftning som 
styr verksamheten. Varje kund ges möjlighet till dialog 
genom regelbundna uppföljningar. Det är också viktigt 
att ha ett bra system för att hantera klagomål och andra 
avvikelser.

Genom vårt kvalitetsledningssystem erbjuder vi bolagen 
hjälp i form av ett strukturerat arbetssätt med checklis-
tor, mallar och rutiner som gör det enkelt att följa upp 
kvalitetsarbetet. Vi ger även bolagen löpande stöd i kva-
litetsfrågor, både genom konkret rådgivning och genom 
att förmedla kontakter mellan bolag i Team Olivia. 

Från och med i år gör varje bolag i Team Olivia en kvali-
tetsberättelse där de beskriver hur kvalitetsfrågor hante-
ras och vilka förbättringar som har gjorts.

KVALITETSARBETET FRAMÖVER
Team Olivia fortsätter sin satsning på kvalitetsfrågor 
under 2014. Planen är att ytterligare förbättra kvalitets-
ledningssystemet som utarbetas utifrån Socialstyrelsens 
riktlinjer. Samtidigt behåller vi fokus på de dagliga kva-
litetsfrågorna i verksamheten. I slutänden handlar vårt 
kvalitetsarbete om att kunder och brukare har en livs-
kvalitet som är hög.
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Skärpta krav på marknaden

DEN PRIVATA VÅRD- OCH  
OMSORGSMARKNADEN I  SVERIGE
Grundförutsättningen för den privata vård- och om-
sorgsmarknaden i Sverige är att kommuner och lands-
ting kan erbjuda medborgarna valfrihet och mångfald 
genom att upphandla tjänster från privata aktörer, istället 
för att driva verksamheten i egen regi.  Politiska beslut 
bestämmer hur mycket av verksamheten som får utfö-
ras av privata aktörer, och därmed storleken på markna-
den. Sedan 2009 när lagen om valfrihetssystem i vården 
(LOV) infördes har marknaden växt. I mitten av 2013 
hade cirka 50 procent av kommunerna infört LOV, och 
andelen ökar. Den privata vård- och omsorgsmarknaden 
växer fortfarande med runt tio procent per år, även om 
tillväxttakten har avtagit märkbart de senaste två åren. 

Samtidigt är befolkningsstrukturen i Sverige på väg att 
förändras – på sikt kommer andelen äldre att öka. Det 
innebär att försörjningskvoten kommer att stiga, framfö-
rallt på landsbygden, och mycket talar för att välfärden 
kommer att stramas åt. Redan nu märker vi av detta i 
form av ökad prispress. 

Vi ser även en tydlig trend mot skärpta krav och ökad 
tillsyn i alla våra segment, inte minst när det gäller krav 
på systematiskt kvalitetsarbete och evidens i verksamhe-
terna. Det märks bland annat på beslutet att inrätta de 
nya myndigheterna Skolinspektionen och Inspektionen 
för vård och omsorg (IVO). 

Marknaden konsolideras
Traditionellt sett har vård- och omsorgsmarknaden i 
Sverige bestått av ett stort antal mindre företag. På se-
nare år har sektorn konsoliderats allt mer, inte minst till 
följd av en tuffare marknad och ökade krav på aktörerna, 
till exempel inom kvalitet. Stora företag med resurser 
kan enklare uppfylla kraven, vilket ökar incitamenten för 
mindre företag att ansluta sig till större koncerner. I nu-
läget står de 10 största aktörerna, där Team Olivia ingår, 
för drygt 40 procent av den privata marknaden för vård 
och omsorg. 

Mål och strategier

Team Olivia är en av de större privata aktörerna på den privata marknaden för vård och omsorg i Sverige, 
särskilt inom personlig assistans. Med start under 2013 har vi påbörjat etablering på den danska marknaden 
och efter årsskiftet 2013/2014 även i Norge. 

■ Omsorg med boende*    ■ Personlog assistans    ■ Socialtjänstrelaterad omsorg**     
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OMSÄTTNING PER UNDERBRANSCH 
INOM PRIVAT VÅRD OCH OMSORG

* Inklusive äldreomsorg, behandlingshem, särskilda boendeformer, missbruksvård
** Inklusive hemtjänst, familjehemsvård, daglig verksamhet

Källa: "Den privata vård- och omsorgsmarknaden ur ett finansiellt perspektiv." 
Grant Thornton, november 2013

OMSÄTTNING PER UNDERBRANSCH 
INOM PRIVAT VÅRD OCH OMSORG
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Mål och strategier

TEAM OLIVIA PÅ MARKNADEN
På den svenska marknaden delar vi in verksamheten i 
fyra huvudsegment: personlig assistans, omsorg (boende 
inom LSS och HVB, missbruk/beroende, ungdomsvård, 
ensamkommande flyktingbarn, friskolor), hemtjänst och 
rehabilitering. De som köper våra tjänster är :

l  Kommuner eller landsting som har godkänt ett av 
våra bolag som utförare inom ramen för lagen om 
valfrihetssystem (LOV), och där brukaren fritt kan 
välja bland godkända utförare för till exempel hem-
tjänst eller omsorg. 

l  Brukare som själv har valt ett av våra bolag som ut-
förare inom ramen för LSS, men utanför kommunens 
eller landstingets regi.

l  Individen, via rättighetslagstiftning.

l  Elever som har valt någon av våra skolor genom det 
fria skolvalet.

Personlig assistans
Cirka 55 procent av marknaden drivs i privat regi, men 
med lokala skillnader i privatiseringsgrad. Marknaden 
växer fortfarande, men i en något långsammare takt än 
förut, samtidigt som konkurrensen blir hårdare. Under 
2013 har en åtstramning av reglerna för tilldelning av 
assistanstimmar påverkat branschen. Mycket talar för att 
vi kommer att få se fler kostnadsbesparingar i framtiden. 

Hemtjänst 
Hemtjänst är det område som kommunerna har tagit 
längst i vårdvalsfrågan (LOV), och ett av de segment som 
privatiseras snabbast, även om takten har avtagit de se-
naste åren. Omkring 25 procent av hemtjänsten drivs 
idag i privat regi. Området påverkas av både prispress 
och höga krav från kommunernas sida. 

LAGEN OM VALFRIHETSSYSTEM (LOV) –  ELLER FRITT VÅRDVAL

En person som har beviljats bistånd för exempelvis personlig assistans eller hemtjänst i Sverige har i vissa kommuner och 
landsting möjlighet att fritt välja mellan alla godkända leverantörer, enligt LOV. Det innebär att kommuner eller landsting 
som tillämpar lagen ska annonsera anbudet öppet och godkänna alla leverantörer som lever upp till de ställda kraven. 
Priset är fastställt på förhand och leverantörer konkurrerar därför enbart med kvalitet.

Omsorg
Även omsorg privatiseras snabbt, även om takten har 
avtagit de senaste åren. Andelen privata aktörer varierar 
mellan de olika verksamhetstyperna, från cirka 20 pro-
cent för särskilt boende till runt 50 procent för HVB-
boenden för barn och ungdomar. Under lågkonjunktur 
minskar kommuner ofta sina köp av omsorgstjänster. 

Rehabilitering
Stockholms Stad är den enda kommun som har infört 
LOV för rehabilitering. I dagsläget är Olivia Rehabilitering 
en av de större aktörerna inom sin nisch i Stockholms-
området. Om LOV går igenom i fler kommuner, kommer 
det att öka möjligheterna att växa i fler delar av landet.

PERSONLIG ASSISTANS I  DANMARK
Olivia Danmark är en av de största aktörerna inom pri-
vat vård och omsorg på den danska marknaden, och har 
framför allt verksamhet inom personlig assistans. 

I Danmark finns ingen lag som motsvarar LSS, och kom-
muner är generellt restriktiva när det gäller assistans. 
Den privata marknaden för personlig assistans i Dan-
mark är därför betydligt mindre än den i Sverige, trots 
att all verksamhet utförs i privat regi. Endast runt 2000 
individer är beviljade finansiering av personlig assistans, 
och cirka hälften av dessa tar hjälp av företag istället för 
att anordna assistansen på egen hand. 

LOV
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Tillväxtstrategi
som bevarar mångfalden  

Mål och strategier

SÅ SKA VI UTÖKA VÅR VERKSAMHET
Behålla och utöka verksamheten på befintliga orter 
Genom nöjda kunder och brukare som rekommende-
rar oss vidare, utökar vi vår verksamhet där vi redan 
finns. När kunder och beslutsfattare inom landsting och 
kommun har en personlig relation till och kännedom om 
vår verksamhet, kommer vi att bli det naturliga första 
valet. Just nu gör vi en aktiv satsning på upphandlingar 
inom LSS och för ensamkommande flyktingbarn. 

Multiplicera bra verksamhet till nya platser
Bland våra företag finns en mängd olika verksamheter, 
som alla bidrar till att öka mångfalden inom vård och 
omsorg.  Många av våra entreprenörer har vårdidéer 
som skulle kunna fungera även på andra ställen. Därför 
skapar vi förutsättningar för entreprenörer att etablera 
sin verksamhet på nya orter i Sverige och andra nordiska 
länder. Vi vill göra bra vård och omsorg tillgänglig för fler! 

Förlänga våra vårdkedjor
Vi vill på sikt bygga vårdkedjor och erbjuda komplet-
terande tjänster som stödjer brukare som har behov 
av omsorg inom olika områden. Inom missbruksvård 
kan det till exempel handla om att avgiftning sker på 
ett ställe, behandling på ett annat och återanpassning till 
samhället på ett tredje ställe. 

Förvärva nya intressanta verksamheter
En stor del av vår tillväxt sker genom förvärv. Vi inriktar 
oss på entreprenörer inom vård-, service- och omsorgs-
segmenten i Sverige, men även i övriga nordiska länder 
när tillfälle ges. När vi förvärvar är det avgörande att 
finna lokalt starka varumärken och att behålla känslan 
av småskalighet, oavsett hur många entreprenörer som 
ansluter sig till Team Olivia. 

När Team Olivia växer, betyder det att bra vård, omsorg och service blir tillgänglig för fler.  Vi expanderar 
på flera sätt. Givetvis vill vi utöka där vi redan finns och multiplicera bra verksamhet till nya geografiska 
områden. Dessutom satsar vi både på att förlänga våra vårdkedjor inom respektive område, och på att 
förvärva nya intressanta verksamheter.

TEAM OLIVIAS TILLVÄXT 2008-2013
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Mål och strategier

Kungsängen i Nora blev en del av Team Olivia under 
2011. Sedan dess har bolaget vuxit, både genom ny-
etableringar och i ökat antal kunder. Roger Hjul, VD, 
berättar hur Team Olivia-tillhörigheten har bidragit till 
bolagets tillväxt och utveckling.

VAD HAR DET BETYTT FÖR KUNGSÄNGEN 
I  NORA ATT TILLHÖRA TEAM OLIVIA? 
– Under 2008 stod vi inför ett beslut om hur vi kunde 
fortsätta expandera vår verksamhet, och började där-
för leta alternativ. Vi beslutade att vi ville bli en del av en 
större koncern som delade vår värdegrund, och därför 
föll valet på Team Olivia. 2008 var Kungsängen i Nora ett 
mycket mindre bolag än vad vi är idag, men sedan vi blev 
en del av Team Olivia har vi vuxit snabbt. Bara under de 
senaste åren har vi gått från att vara 53 till 85 anställda, 
och omsatte 2013 cirka 73 miljoner, jämfört mot de 40 
miljoner vi omsatte 2010. 

HUR BIDRAR TEAM OLIVIA TILL 
KUNGSÄNGEN I  NORAS VERKSAMHET?
– Trots att vi är en del av en större koncern får vi möj-
lighet att driva vår verksamhet som ett litet bolag, med 
hög flexibilitet och korta beslutsvägar. Vi kan fortsätta 
utveckla det vi redan gör bra, samtidigt som Team Olivia 
vid behov kommer med förslag på förbättringar. Det är 
något vi uppskattar, och jag tror att det har bidragit till 
vår framgång. Dessutom är det en kvalitetsstämpel att 
tillhöra Team Olivia. Vi har kunder som har sökt sig till 
oss för att de kommit i kontakt med Team Olivia tidigare 
och varit nöjda.

HUR HJÄLPER DET ETT LITET BOLAG 
ATT TILLHÖRA TEAM OLIVIA?
– Team Olivia hjälper oss att utvecklas. Koncernen er-
bjuder stöd så att vi kan effektivisera och utveckla vårt 
erbjudande. Det kan handla om exempelvis ledarskaps-
utbildningar, metoder för personalutveckling eller nya ar-
betsmetoder för kvalitetssäkring. En annan fördel är att vi 
får ta del av det kunskapsutbyte som sker mellan bolagen 
inom koncernen. Det ger oss bra input från omvärlden, 
och samtidigt skapar det synergier inom koncernen. Att 
tillhöra Team Olivia är en trygghet för oss. Om vi skulle 
behöva hjälp eller råd vet vi att Team Olivia ställer upp, 
oavsett om det gäller mindre eller större projekt.

– Team Olivia hjälper 
oss att utvecklas
Roger Hjul, 
VD för Kungsängen i Nora

Bli en spelare i Team Olivia
Som ”spelare” i Team Olivia får man ta del av 
det stora företagets nätverk, resurser och ut-
hållighet – utan att förlora det lilla företagets 
självständighet och flexibilitet. Ett bolag som 
förvärvas av Team Olivia behåller sitt eget 
varumärke, sitt lokala fäste och drivs vidare av 
verksamhetens grundare. Koncernen erbju-
der gemensamma verktyg för kvalitetsarbete, 
ledarskap och ekonomi och vi arbetar som 
inspiratörer till samverkan och utveckling.  
Typiska Olivia-företag är entreprenörsdrivna 
verksamheter som delar vår humanistiska 
värdegrund och tron på alla människors lika 
värde. 

Entreprenörsanda – en avgörande drivkraft
De olika företagen inom Team Olivia har 
utvecklats av entreprenörer – människor 
som brinner för en idé och en vision, som 
ser möjligheter och är orädda att utmana 
etablissemang och slätstrukenhet. Entrepre-
nörsandan och det personliga engagemanget 
är avgörande drivkrafter i Team Olivia. Därför 
erbjuder vi ofta delägarskap till de företagare 
som ansluter sig till gruppen. 
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Medarbetare

Självständighet skapar  
förutsättningar för mångfald
I en verksamhet där kunderna ofta befinner sig i ett utsatt läge, är det helt avgörande att våra medarbetare 
agerar med respekt, kunskap och känsla i varje kundmöte. För att uppnå detta i vår mångfald av verksam-
heter, låter vi varje bolag anpassa personalarbetet efter sina lokala förutsättningar – i harmoni med våra 
övergripande värderingar. 

Team Olivia består av ett antal självständiga dotterbolag, 
där personalfrågorna är en självklar och integrerad del 
av verksamheten. Varje bolag ska vara en bra arbetsgiva-
re som skapar förutsättningar för sin personal att trivas 
och utvecklas på jobbet. 

I vår typ av verksamhet, tror vi att personalarbetet blir 
som bäst när varje bolag anpassar det till sina egna för-
utsättningar, i harmoni med Team Olivias övergripande 
värdegrund och arbetssätt. 

På koncernnivå bidrar vi genom att skapa övergripande 
arbetsformer. Vi erbjuder våra dotterbolag stöd i med-
arbetarfrågor, i form av verktyg och policys som kan an-
passas till de lokala verksamheterna. Det ger våra bolag 
hjälp i arbetet med arbetsmiljö, mångfald och jämställd-
het, rekrytering och introduktion, utveckling, och löner. 
Uppföljning av personalfrågor och av de närliggande 
kvalitetsfrågorna, är en annan viktig del där bolagen får 
hjälp av koncernen.

KOMPETENSUTVECKLING
För att säkerställa att våra medarbetare agerar enligt 
värdegrunden och kan leverera med kvalitet, arbetar vi 
aktivt med kompetensutveckling – både hos dotterbola-
gen och på koncernnivå. Bland annat ordnar varje bolag 
introduktionsprogram och handledning för nya medar-
betare, interna och externa utbildningar, och kunskaps-
delning inom och mellan verksamhetsområden. 

Vi är övertygade om att ett gott och hållbart ledarskap 
ger förutsättningar för nöjda medarbetare och kunder. 
Under 2013 har vi därför utökat vår övergripande ledar-
utbildning. Den ger ledare på olika nivåer möjlighet att 
utveckla sina ledarfärdigheter och tillsammans bygga ett 
hållbart ledarskap inom koncernen. 

Team Olivias ledarskapsutbildning riktar sig till chefer 
på alla nivåer, från VD:ar till gruppchefer. Malene 
Smedberg, VD för Team Olivia-verksamheterna  
Tallkullen och Viljan, berättar om hur utbildningen  
har hjälpt henne att bli en bättre ledare. 

VAD GICK LEDARSKAPSUTBILDNINGEN UT PÅ? 

– Kursen fokuserade bland annat på grupputveckling 
och gruppdynamik, och hur man som ledare hante-
rar olika stadier och situationer. Vi fick även reflekte-
ra över våra egna roller och möjliga utvecklingsom-
råden, samt öva på samtalstekniker och coachning. 

GÖR DU NÅGOT ANNORLUNDA NU? 

– Jag har förhoppningsvis blivit mer ödmjuk inför 
ledarrollen. Genom att applicera det vi har lärt oss, 
kan jag nu analysera och ta itu med gruppsituationer 
på ett mer objektivt och lugnare sätt.   Det är bra att 
Team Olivia erbjuder utbildningar. Ledarskap är inget 
som bara fungerar, man måste jobba med det. 

– Jag har blivit 
mer ödmjuk inför 
ledarrollen
Malene Smedberg, 
VD för Tallkullen och Viljan
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Ett lyckat partnerskap mellan 
entreprenör och investerare

Inlägg i vårddebatten

Karsten Inde har tillsammans med sin hustru Åsa byggt upp grunden till Team Olivia. På samma sätt som 
många entreprenörer idag väljer att bli en del av Team Olivia, övervägde Karsten och Åsa hur de skulle ta nästa 
steg och göra den verksamhet de byggt med starka värderingar tillgänglig för fler kunder och entreprenörer.

2008 välkomnades Procuritas som partner i Team Olivia 
AB. Avsikten var att få del av de resurser och den kun-
skap som fanns hos Procuritas kring förvärv och finan-
siering. Tillväxten har varit imponerande. Antalet kunder 
som varje dag får stöd av Team Olivia har ökat från 221 
vid utgången av 2008 till 3 529 vid utgången av 2013. 
Samtidigt har omsättningen nästan tiodubblats. 

Den ekvationen hade inte varit möjlig att lösa utan ett 
givande partnerskap mellan erfarna investerare och kun-
niga entreprenörer. Karsten berättar själv om hur han ser 
på betydelsen av att ha en stark och engagerad ägare.

– Tillsammans med Procuritas såg jag möjligheten för Team Olivia att 
växa och bli ett större företag. Det var tilltalande. Att växa är viktigt. 
Företag med en uthållig tillväxt har alltid en hög kvalitet. 
– Vårt samarbete skulle också garantera våra medarbetares anställning 
och trygghet. I ett större företag får fler möjlighet att avancera och utveck-
las som vårdarbetare. Det är bra. Jag skulle också få resurser att starta nya 
verksamheter, att bryta ny mark inom vård och omsorg.

– Sedan 2008 har Team Olivia växt till en koncern med 24 företag. Med våra ägares 
engagemang, kunskap och nätverk i ryggen har vi tillsammans byggt en stark koncern 
där entreprenörer har fått möjligheten att utveckla sina livsverk i en miljö som bejakar tillväxt, kvalitet 
och en sund lönsamhet. Här arbetar mer än 7 600 medarbetare som är stolta att få tillhöra en verksam-
het med en stark värdegrund. 

– För mig och för Team Olivia är riskkapital en partner som ger resurser för uthållig tillväxt. Vi har fått 
resurser att sätta upp vår skylt även i Köpenhamn, Århus, Oslo, Bergen och Stavanger. Ett starkt Team 
Olivia har också erbjudit sin kunskap till utvecklingsprogram i Japan och Kina och ett generöst stöd till 
biståndsprojekt, idrottsföreningar och sociala verksamheter. Det är en bonus med högsta värde. Det 
tackar vi för.

– Riskkapital ger  
resurser för uthållig tillväxt
Karsten Inde, 
Grundare Team Olivia

20



Team Olivia-medarbetaren Lasse Löfström är första svensk 
i rullstol som bestigit Kilimanjaro, som är Afrikas högsta 
berg på 5 895 meter över havet. Expeditionen ”Team Olivia 
på Kilimanjaro” nådde toppen på fem dagar, vilket är nytt 
världsrekord för rullstolsbestigning av Kilimanjaro. Det  
tidigare rekordet var sju dagar. Läs mer på ”Kilimanjaro 
med rullstol” på Addnaturebloggen.
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Förvaltningsberättelse

VERKSAMHET
Team Olivia AB är moderbolag i en koncern som utgör 
en av de större aktörerna på den privata marknaden 
för vård och omsorg i Sverige. Under 2013 har etable-
ring på den danska marknaden påbörjats. Verksamhe-
ten bedrivs i 24 bolag fördelade på 50 orter runt om i  
Sverige och Danmark. Under året har verksamheten 
vuxit främst genom förvärv. 

På den svenska marknaden delas verksamheten in i fyra 
huvudsegment: personlig assistans, omsorg (boende 
inom LSS och HVB, missbruk/beroende, ungdomsvård, 
ensamkommande flyktingbarn, friskolor), hemtjänst och 
rehabilitering. I Danmark består verksamheten av per-
sonlig assistans.

Hög kvalitet är själva grunden för nöjda och trygga kun-
der. Men kvalitet är svårt att mäta, och en utmaning att 
följa upp. För att göra det enklare för våra bolag, gör vi 
nu en kraftsamling för att skapa ett gemensamt arbets-
sätt kring kvalitet.

Moderbolaget sköter koncerngemensamma funktioner 
som koncernrapportering, finansförvaltning, förvärv 
samt övergripande organisations-, strategi- och affärs- 
utveckling. Moderbolaget har sitt säte i Danderyd.  
Moderbolagets huvudkontor finns på Vendevägen 85 i 
Danderyd. 

Från och med januari 2013 ingår bolaget i en moms-
grupp (663000-3314) där Team Olivia AB, organisa-
tionsnummer 556742-0731, är kommittent och Team 
Olivias dotterbolag är kommissionärer. Detta innebär 
att dotterbolagen bedriver verksamhet för Team Olivias 
räkning och vid årets slut överförs hela kommissionärer-
nas resultat till kommittenten.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER  
RÄKENSKAPSÅRET
Under 2013 har lönsamheten förbättrats, och koncernen 
fortsätter att växa i enlighet med affärsplanen. Team Olivia 
består nu av 24 bolag med 7 600 medarbetare och finns 
på drygt 50 olika orter i Sverige, Danmark, och efter års-
skiftet även i Norge. Ett viktigt fokusområde under året 
har varit att skapa ett gemensamt kvalitetsledningssystem, 
som dels ska förenkla kvalitetsarbetet för dotterbolagen, 
dels skapa möjligheter till kvalitetssamarbete inom kon-
cernen. Under året har ytterligare resurser tillsatts för att 
leda det koncernövergripande kvalitetsarbetet.

Personlig assistans
Personlig assistans hade under 2013 en nettoökning i 
kundantal exklusive förvärv med 36 personer. Rekryte-
ring av nya kunder och att bibehålla hög kundnöjdhet är 
affärsområdets främsta fokus framöver.

Omsorg
Affärsområdet omsorg har etablerat en ny LSS-enhet 
och arbetar aktivt med flera nystarter i egen regi. Affärs-
området har rekryterat en anbudschef och satsat på en 
förbättrad anbudsprocess och anbudsskola. Som resultat 
har man vunnit två anbud för ensamkommande flykting-
barn under året. 

Hemtjänst
Hemtjänst har efter målmedvetet arbete med kundfo-
kus och effektiv verksamhetsplanering förbättrat lön-
samheten. Under året har affärsområdet rekryterat en 
ny VD, effektiviserat verksamhetsplanering och uppfölj-
ning, vunnit ett anbud för nattjänster i Västerort och 
samtidigt startat nattverksamhet i egen regi. Enheten i 
Solna/Sundbyberg uppnådde inte tillräckligt god kvalitet 
och lönsamhet, och avyttrades därför under hösten.

Styrelsen och verkställande direktören i Team Olivia AB, organisationsnummer 556742-0731, med säte i  
Danderyds kommun i Stockholms län, avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för verksamhets-
året 2013. Årsredovisningen är upprättad i KSEK där inte annat anges.
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Rehabilitering
Olivia Rehabilitering hade under 2013 fler patienter än
föregående år. Enheten har sålt rehabiliteringsutbildning 
till ett sjukhus i Shanghai och vid besök av en delegation 
på Vendevägen. I ett motsvarande projekt har man även 
sålt demensutbildning till Japan.

Danmark
Under året har etableringen på den danska markna-
den fortsatt, med ett kontor på Jylland och en förstärkt 
marknads- och säljorganisation. Olivia Danmark hade 
vid årets utgång 163 kunder, vilket är en ökning med 15 
procent jämfört med 2012.

FÖRVÄRV 2013
2013 förvärvade Team Olivia sex bolag: två inom per-
sonlig assistans, tre inom LSS/HVB och en skola för funk-
tionshindrade.

Samtliga förvärv är i linje med Team Olivias strategi för 
tillväxt inom prioriterade områden. 

Genomförda förvärv har ökat årets omsättning med 7 
procent. Om förvärven hade inträffat per den 1 januari 
hade koncernens omsättning i stället stigit med cirka 14 
procent. För ytterligare information om förvärven se 
även Not 10.

Förvärvad enhet Affärsområde Ort Tidpunkt förvärv
Aktiv Assistans Norr AB Personlig assistans Umeå Mars
Bills Bo- och utbildningsgård AB Omsorg Tierp April
Tallkullens HVB-hem AB Omsorg Katrineholm Maj
RTFL Care AB Personlig assistans Stockholm Juni
Magitaskolan AB Omsorg Stockholm Juni
Center för vård och omsorg i Uppsala AB 
med dotterbolag Kajan Friskola AB Omsorg Uppsala Augusti

FÖRVÄRV EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG 
Efter räkenskapsåret 2013 har Team Olivia förvärvat åtta bolag, och därmed även påbörjat etablering på den norska 
marknaden.
Förvärvad enhet Affärsområde Ort Tidpunkt förvärv
Aagave Assistans AB Personlig assistans Kungsbacka Januari
Hemservice i Halland AB Hemtjänst Kungsbacka Januari
NA Care AB Personlig assistans Stockholm Januari
Behandlingshemmet Ulfshyttan AB Omsorg Ulfshyttan Januari
AssisterMeg AS Personlig assistans Stavanger, Norge Januari
Boenheten AS Omsorg Oslo, Norge Februari
Selfhelpkliniken AB med dotterbolag Omsorg Söderhamn Februari
Senter for Kognitiv Behandling AS Omsorg Ski, Norge Mars
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Kassaflöde, eget kapital, finansiell ställning 
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick un-
der året till 118 (83) MSEK. 

Betalning av köpeskillingar för årets förvärv samt tilläggs-
köpeskillingar för tidigare års förvärv och uppstarter har 
påverkat kassaflödet med 94 (57) MSEK, förvärv av ma-
teriella anläggningstillgångar 23 (17) MSEK samt amor-
teringar av banklån med 49 (37) MSEK.

Räntebärande skulder uppgick vid årsskiftet till 214 
MSEK (164). Den långfristiga delen av de räntebärande 
skulderna uppgick till 50 MSEK (114). Den kortfristiga 
delen som förfaller under 2014 uppgår till 164 MSEK.

Under början av 2014 ses det totala finansieringsbeho-
vet över och beräknas vara klart till halvårsskiftet.

Nettoskulden uppgick till 110 MSEK och eget kapital till 
224 MSEK.

Team Olivia prövar årligen om det föreligger något ned-
skrivningsbehov för värdet på goodwill genom att be-
räkna nyttjandevärdet för de kassagenererande enheter 
som goodwillposten avser. Årets prövning har visat att 
det inte föreligger något nedskrivningsbehov.

SKATTER OCH AVGIFTER
Team Olivias verksamhet har under året gett upphov till 
nedanstående skatter och avgifter i Sverige:

Skatter och avgifter MSEK
Arbetsgivaravgift 362
Källskatt 352
Inkomstskatt 22
Särskild löneskatt 14
Moms 2
Fastighetsskatt 0
Totalt 752

Koncernen
KSEK 2013 2012 2011 2010 *2008 / 2009
Nettoomsättning 2 259 757 1 760 506 1 429 035 958 728 1 009 255
Rörelseresultat 86 298 62 918 50 936 28 173 22 630
Resultat efter finansiella poster 79 145 57 183 45 933 26 053 18 313
Balansomslutning 825 644 663 449 530 547 385 271 385 231
Soliditet, % 27,1 26,0 26,1 28,8 25,0
Avkastning på totalt kapital, % 11,7 10,7 11,6 7,4 8,7
Medelantal anställda 4 618 3 666 3 483 2 615 1 976

Moderbolaget
KSEK 2013 2012 2011 2010 *2008 / 2009
Nettoomsättning 24 876 12 895 9 198 7 523 3 597
Rörelseresultat –23 865 –18 335 –15 442 –9 954 –10 119
Resultat efter finansiella poster –31 552 –27 521 –25 745 –15 131 –15 599
Balansomslutning 872 483 620 937 538 162 371 387 295 765
Soliditet, % 18,1 15,5 17,5 24,8 28,8

* 2008/2009 förlängt räkenskapsår.

EKONOMISK UTVECKLING 
Nettoomsättning och rörelseresultat
Under 2013 ökade koncernens nettoomsättning till  
2 260 MSEK, en ökning med 28 procent jämfört med 
föregående år. Den starka tillväxten förklaras främst av 
tillväxt genom förvärv. Organisk tillväxt uppgick till 7 
procent.

Rörelseresultatet blev 86 (63) MSEK och rörelsemargi-
nalen blev 3,8 (3,6) procent.  

2013 års förvärv har ökat rörelseresultatet (EBIT) med 
14 MSEK. 

Medeltalet antalet anställda i koncernen ökade till 4 618 
vilket kan jämföras med föregående år då medeltalet 
anställda uppgick till 3 666.
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OSÄKERHETSFAKTORER  
OCH MÖJLIGA ÅTGÄRDER
Skärpta krav och ökad tillsyn 
Inom vård- och omsorgsmarknaden finns en tydlig trend 
mot skärpta krav och ökad tillsyn från myndigheter i alla 
segment, inte minst gällande krav på systematiskt kva-
litetsarbete och evidens i verksamheterna. Det märks 
bland annat på beslutet att inrätta de nya myndigheterna 
Skolinspektionen och Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO). 

Segmenten hemtjänst, omsorg och personlig assistans 
saknar nationell definition av och konsensus för uppfölj-
ning av kvalitet. En viktig satsning inom Team Olivia är 
därför att ytterligare förstärka interna rutiner och syner-
gier för kvalitetsarbete. 

Politiska beslut påverkar branschen
Den politiska debatten kring privata utförare, ägarform 
och vinst i vård och omsorg har skapat en viss osäkerhet 
inför framtiden. 

Risken för vinstbegränsningar för vård- och omsorgsfö-
retag bedömer Team Olivia som liten, då inget av de 
största partierna vill förbjuda eller begränsa privata 
vårdföretag eller vinst i vården. Det är troligare att kra-
ven på uppföljning och redovisning av kvalitet kommer 
att skärpas ytterligare. 

Ökad prispress och större konkurrens
Demografiska prognoser visar att andelen äldre i Sverige 
på sikt kommer att öka. Utvecklingen medför successivt 
ökande kostnader och behov av ny finansiering inom 
vård och omsorg.  

Allt fler kommuner sänker ersättningen för kommunala 
beslut med grundläggande behov av stöd mindre än 20 
timmar per vecka. Det pågår en utredning av förändrad 
schablonbeloppsersättning för personlig assistans. Sam-
tidigt utreder Försäkringskassan assistansersättningen i 
syfte att minska felaktiga utbetalningar, motverka över-
utnyttjande och minska regionala skillnader över landet. 

Inom Hemtjänst blir utmaningen 2014 att möta det nya 
ersättningssystemet i Stockholm, där man från årsskiftet 
får ersättning enbart för den tid personalen befinner 
sig i kundernas hem. Samtidigt höjs ersättningen, men 
det är fortfarande oklart hur det kommer att påverka 
Team Olivia.

För att möta en förväntad prispress och ökad konkur-
rens, fokuserar Team Olivia nu dels på att effektivisera 
kundprocesserna, dels på att införa uppföljning av verk-
samhetskritiska nyckeltal. Affärsområdet personlig as-
sistans har startat ett projekt för bättre kundvård och 
förbättrat säljarbete. 

Tillväxt ställer högre krav på organisationen
En stark tillväxt innebär utmaningar för organisationen, 
både när det gäller förvärv och att starta nya verksam-
heter i egen regi. Team Olivia kommer därför successivt 
att förtydliga ansvar och roller i organisationen framöver. 
Målsättningen är att i första hand förstärka organisatio-
nen nära kunderna i affärsområden och affärsenheter, 
snarare än på toppen av koncernen.   

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION  
Moderbolaget
Till bolagsstämmans förfogande  
står följande vinstmedel, SEK:
Överkursfond 89 733 468
Balanserade vinstmedel 9 732 198
Årets vinst 56 317 561
 155 783 227
Styrelsen föreslår att 
i ny räkning balanseras 155 783 227
 155 783 227

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas 
till efterföljande resultat- och balansräkning samt kassa-
flödesanalys med tillhörande tilläggsupplysningar och 
bokslutskommentarer.
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Resultaträkning 
KSEK Not 2013 2012
Rörelsens intäkter   
Nettoomsättning 1 2 259 757 1 760 506
  2 259 757 1 760 506
   
Rörelsens kostnader   
Inköpta varor och tjänster  –21 895 –14 615
Övriga externa kostnader 3 –140 453 –107 235
Medarbetarkostnader  4 –1 953 924 –1 534 590
Av- och nedskrivningar av:   
   – immateriella anläggningstillgångar 8 –51 369 –37 467
   – materiella anläggningstillgångar 9 –4 799 –3 548
Övriga rörelsekostnader  –1 020 –132
  –2 173 460 –1 697 588

Rörelseresultat  86 298 62 918
  
Resultat från finansiella investeringar 5  
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  467 793
Räntekostnader och liknande resultatposter  –7 619 –6 528
Resultat efter finansiella poster  79 145 57 183
 
Skatt på årets resultat 7 –29 662 –22 474
Minoritetsintressen  1 301 –356
 
Å R E T S  R E S U LTAT   50 786 34 353

Koncernen
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Balansräkning 
KSEK Not 31 dec 2013 31 dec 2012
T I L LG Å N GA R

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 8 
Goodwill  475 843 414 790
Övriga immateriella anläggningstillgångar  3 821 2 621
  479 664 417 411
Materiella anläggningstillgångar 9
Byggnader och mark  36 449 17 905
Förbättringar på annans fastighet  4 216 3 737
Pågående anläggningar  10 737 8 056
Inventarier, verktyg och installationer  7 113 4 363
  58 515 34 061
Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav  4 051 4 051
Andra långfristiga fordringar  3 051 1 970
  7 102 6 020
   
Summa anläggningstillgångar  545 281 457 492
   
Omsättningstillgångar   
Kortfristiga fordringar   
Kundfordringar  71 799 76 711
Skattefordran  4 360 4 624
Övriga fordringar  11 479 13 269
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11 89 358 54 594
  176 997 149 198
   
Kassa och bank  103 366 56 759
   
Summa omsättningstillgångar  280 362 205 958
   
S U M M A  T I L LG Å N GA R   825 644 663 449

Koncernen
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KSEK Not 31 dec 2013 31 dec 2012
E G E T  K A P I TA L  O C H  S K U L D E R    

Eget kapital 12
Bundet eget kapital

Aktiekapital   1 807 1 807
Bundna reserver  94 915 63 278
  96 722 65 086
Fritt eget kapital

Fria reserver  76 568 73 100
Årets resultat  50 786 34 353
  127 354 107 454

Summa eget kapital  224 076 172 539
 
Minoritetens andel av eget kapital  26 011 26 437

Avsättningar 14 28 652 19 247
   
Långfristiga skulder   
Räntebärande långfristiga skulder  15 50 191 114 278
  50 191 114 278

Kortfristiga skulder   
Räntebärande kortfristiga skulder  15 163 611 49 260
Leverantörsskulder  26 742 19 601
Övriga kortfristiga skulder  45 220 43 621
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16 261 141 218 465
  496 714 330 947

S U M M A  E G E T  K A P I TA L  O C H  S K U L D E R   825 644 663 449
   
Poster inom linjen   
Ställda säkerheter 17 445 239 409 973
Ansvarsförbindelser 17 6 313 –

Koncernen
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Kassaflödesanalys 
KSEK Not 2013 2012
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster  79 145 57 183
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm  54 985 42 221
Betald inkomstskatt  –23 002 –22 670
Kassaflöde från den löpande verksamheten före  förändringar av rörelsekapital 111 128 76 734

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital  
Minskning/ökning kundfordringar  17 170 –4 697
Minskning/ökning av fordringar  –11 752 –14 890
Minskning/ökning av leverantörsskulder  1 385 1 964
Minskning/ökning av skulder  –291 23 863
Kassaflöde från den löpande verksamheten  117 639 82 973
  
Investeringsverksamheten  
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 8 –2 042 –1 386
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 9 –23 371 –16 848
Förvärv av dotterföretag 18 –93 755 –57 116
Förändring finansiella tillgångar  –1 034 4 072
Kassaflöde från investeringsverksamheten  –120 202 –71 278
  
Finansieringsverksamheten  
Upptagna lån  97 622 21 931
Amortering av skuld  –48 612 –37 382
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  49 010 –15 451
  
Årets kassaflöde  46 448 -3 756
Likvida medel vid årets början  56 759 60 518
Valutakursdifferens i likvida medel  159 –3
Likvida medel vid årets slut  103 366 56 759

Koncernen
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Resultaträkning 
KSEK Not 2013 2012
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 1, 2 24 876 12 895
  24 876 12 895

Rörelsens kostnader  
Övriga externa kostnader 3 –16 846 –14 354
Medarbetarkostnader  4 –31 188 –16 132
Av- och nedskrivningar av:
   – immateriella anläggningstillgångar 8 –448 –441
   – materiella anläggningstillgångar 9 –258 –303
  –48 741 –31 230

Rörelseresultat  –23 865 –18 335
  
Resultat från finansiella investeringar 5 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  239 618
Ränteintäkter från koncernföretag  203 313
Räntekostnader och liknande resultatposter  –6 023 –6 069
Räntekostnader till koncernföretag  –2 107 –4 048
Resultat efter finansiella poster  –31 552 –27 521
  
Bokslutsdispositioner 6 –28 157 –1 651
Resultat från kommissionärer  133 127 –
Skatt på årets resultat 7 –17 101 7 288
   
Å R E T S  R E S U LTAT   56 317 –21 884 

Moderbolaget
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Balansräkning 
KSEK Not 31 dec 2013 31 dec 2012
T I L LG Å N GA R

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 8
Övriga immateriella anläggningstillgångar  931 1 339
  931 1 339
   
Materiella anläggningstillgångar 9
Förbättringar på annans fastighet  113 105
Inventarier, verktyg och installationer  330 469
  443 574

Finansiella anläggningstillgångar 10
Andelar i koncernföretag  654 546 520 864
  654 546 520 864
   
Summa anläggningstillgångar  655 920 522 777 
  
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fodringar   

Fordringar hos koncernföretag  149 457 44 476
Övriga fordringar  331 343
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11 5 668 3 363
  155 456 48 181
   
Kassa och bank  61 107 49 979
   
Summa omsättningstillgångar  216 563 98 160
   
S U M M A  T I L LG Å N GA R   872 483 620 937

Moderbolaget
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KSEK Not 31 dec 2013 31 dec 2012
E G E T  K A P I TA L  O C H  S K U L D E R    

Eget kapital 12
Bundet eget kapital

Aktiekapital (1 807 235 aktier)  1 807 1 807
  1 807 1 807
Fritt eget kapital

Balanserat resultat  9 732 26 548
Överkursfond  89 733 89 733
Årets resultat  56 317 –21 884
  155 783 94 396

Summa eget kapital  157 590 96 203
 
Obeskattade reserver 13 29 808 1 651

Långfristiga skulder 15  
Räntebärande långfristiga skulder   30 000 84 010
  30 000 84 010
Kortfristiga skulder   
Räntebärande kortfristiga skulder  15 148 729 39 742
Leverantörsskulder  4 518 3 187
Skulder till koncernföretag  492 935 392 050
Skatteskulder  5 559 1 228
Övriga kortfristiga skulder  614 681
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16 2 729 2 185
  655 084 439 073

S U M M A  E G E T  K A P I TA L  O C H  S K U L D E R   872 483 620 937
   
Poster inom linjen   
Ställda säkerheter 17 607 935 473 607
Ansvarsförbindelser  – –

Moderbolaget
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Kassaflödesanalys

KSEK Not 2013 2012
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster  –31 552 –27 521
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm  547 –747
Betald inkomstskatt  –14 199 –53
Kassaflöde från den löpande verksamheten före  förändringar av rörelsekapital –45 204 –28 321

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital  
Minskning/ökning av kundfordringar  –2 583 450
Minskning/ökning av fordringar  28 435 –4 852
Minskning/ökning av leverantörsskulder  1 309 97
Minskning/ökning av kortfristiga skulder  101 544 94 242
Kassaflöde från den löpande verksamheten  83 501 61 615

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 8 –41 –328
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 9 –127 –
Förvärv av dotterföretag 18 –133 682 –64 150
Kassaflöde från investeringsverksamheten  –133 850 –64 478

Finansieringsverksamheten
Koncernbidrag  6 500 32 500
Upptagna lån  96 969 22 000
Amortering av skuld  –41 992 –36 998
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  61 477 17 502

Förändring av likvida medel  11 128 14 639
Likvida medel vid årets början  49 979 35 339
Likvida medel vid årets slut  61 107 49 979

Moderbolaget
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Redovisningsprinciper  
och noter
REDOVISNINGSPRINCIPER

Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med Årsredo-
visningslagen samt  uttalanden och allmänna råd från Bokförings-
nämndens för medelstora bolag.
När allmänna råd från Bokföringsnämnden saknas har vägledning 
hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer och i tillämp-
liga fall av FAR SRS. När så är fallet anges detta i särskild ordning 
nedan. Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med 
föregående period.

Koncernredovisning
Koncernens resultat- och balansräkning omfattar Team Olivia AB 
och de företag där Team Olivia direkt eller indirekt äger mer än 50 
procent av aktierna samt de  företag i vilka koncernen på annat sätt 
har ett bestämmande inflytande och en mer betydande andel av 
resultatet av deras verksamhet.
Bolag som förvärvats under löpande år ingår i redovisningen från 
och med förvärvstidpunkten. Koncernredovisningen är upprättad 
enligt Redovisningsrådets rekommendation nr 1 om koncernredo-
visning. Samtliga förvärv av företag är redovisade enligt förvärvs-
metoden. Det innebär att förvärvade dotterbolags tillgångar och 
skulder redovisas till marknadsvärde enligt en upprättad förvärvs-
analys. Överstiger anskaffningsvärdet för aktier i dotterbolag det 
beräknade marknadsvärdet av bolagets nettotillgångar enligt för-
värvsanalysen redovisas skillnaden som goodwill.
Obeskattade reserver redovisade i de enskilda koncernföretagen 
är uppdelade i koncernens balansräkning i en kapitaldel och en 
skattedel. Kapitaldelen är förd till bundna reserver. Skattedelen är 
redovisad som avsättning under rubriken Avsättningar. Avskrivning 
på goodwill baseras på den ekonomiska livslängden.

Intäkter
Bolaget vinstavräknar utförda tjänsteuppdrag på löpande räkning i 
den takt arbetet utförs, i enlighet med BFN:s huvudregel i BFNAR 
2003:3. Pågående, ej fakturerade tjänsteuppdrag tas upp i balans-
räkningen till det beräknade faktureringsvärde av utfört arbete.

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångarna är redovisade till anskaffningskostnad med 
avdrag för planmässiga avskrivningar baserade på en bedömning av 
tillgångarnas ekonomiska livslängd.

Avskrivningar enligt plan är gjorda enligt följande:

Goodwill  5–20 år

Övriga immateriella anläggningstillgångar 5 år

Byggnader 33–50 år

Inventarier 5 år

Förbättringsutgifter på annans fastighet skrivs av i enlighet med  
aktuella hyresavtal.
Merparten av Team Olivias investeringar i datautrustning som an-
vänds i verksamheten, kostnadsförs direkt vid anskaffningstillfället.

Fordringar
Fordringar är redovisade till det belopp varmed de beräknas inflyta.

Skatter
Koncernens totala skatt utgörs av aktuell skatt och förändring av 
uppskjuten skatt. Förändring uppskjuten skatt utgörs av beräknad 
skatt på årets förändringar av obeskattade reserver. 
Moderbolagets redovisade inkomstskatter innefattar skatt som ska 
betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt justeringar avseende 
tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad 
som enligt företagets bedömning skall erläggas till eller erhållas från 
Skatteverket.

Koncernbidrag
Koncernbidrag samt skatteeffekten av dessa redovisas direkt via 
eget kapital.

DEFINITIONER AV NYCKELTAL

Soliditet
Eget kapital i procent av balansomslutningen.

Nettoskuld
Räntebärande skulder reducerat med kassa och bank.

Avkastning på totalt kapital
Rörelseresultat med tillägg för ränteintäkter i procent av 
genomsnittligt balansomslutning.
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l NOT 1 
NETTOOMSÄTTNING PER VERKSAMHETSGREN

 Koncernen Moderbolaget
 2013 2012 2013 2012

Personlig Assistans  1 781 384 1 402 550 – –
Hemtjänst 203 532 177 866 – –
Omsorg 265 623 172 828 – –
Rehabilitering 7 586 6 616 – –
Övrig verksamhet 1 633 646 24 876 12 895

Summa 2 259 757 1 760 506 24 876 12 895

l NOT 2 
UPPGIFT OM INKÖP OCH FÖRSÄLJNING
INOM SAMMA KONCERN

  Moderbolaget
%   2013 2012

Inköp   0,0 0,0
Försäljning   100,0 100,0

l NOT 3 
ERSÄTTNING TILL REVISORER

 Koncernen Moderbolaget
 2013 2012 2013 2012

Öhrlings Pricewaterhouse 
Coopers AB
Revisionsuppdrag 1 524 1 354 100 132
Revisionsverksamhet 
utöver revisionsuppdrag 13 – – –
Skatterådgivning 520 637 520 637
Övriga tjänster 344 135 297 10

 2 401 2 126 917 779

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 2013 2012

 Löner  varav  Löner  varav 
 och andra Sociala pensions- och andra Sociala pensions-
 ersättningar kostnader kostnader ersättningar kostnader kostnader

Moderbolaget 19 767 8 936 2 592 9 619 4 146 944
Dotterföretag 1 450 097 447 922 66 881 1 123 862 375 433 53 276

Koncernen 1 469 864 456 858 69 473 1 133 481 379 579 54 220

Löner och andra ersättningar fördelade
mellan styrelseledamöter och anställda 2013 2012

 Styrelse   Styrelse
 och  varav Övriga och  varav Övriga
 VD bonus anställda VD bonus anställda

Moderbolaget 2 531 – 17 236 2 269 – 7 350
Dotterföretag 17 955 530 1 432 142 10 491 – 1 113 371

Totalt koncernen 20 486 530 1 449 378 12 760 – 1 120 721

l NOT 4 
MEDARBETARE

Medeltalet anställda 2013 2012

 Antal Varav Antal Varav 
 anställda män, % anställda män, %

Moderbolaget 30 23 11 18
Dotterföretag 4 588 30 3 655 29

Totalt i koncernen 4 618 30 3 666 29
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l NOT 5 
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR         

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 
 Koncernen Moderbolaget
 2013 2012 2013 2012

Övriga ränteintäkter 467 793 239 618
Ränteintäkter koncernbolag – – 203 313

Summa 467 793 442 931
 
 Räntekostnader och liknande resultatposter 
 Koncernen Moderbolaget
 2013 2012 2013 2012

Räntekostnader banklån –7 131 –6 473 –5 871 –6 060
Övriga räntekostnader –100 –54 –13 –9
Räntekostnader koncernbolag – – –2 107 –4 048
Övriga finansiella kostnader –387 –2 –139 –1

Summa –7 619 –6 528 –8 130 –10 118

l NOT 6 
BOKSLUTSDISPOSITIONER         

  Moderbolaget
   2013 2012

Överavskrivningar   – –199
Periodiseringsfond   –28 157 –1 452

Summa   –28 157 –1 651

l NOT 7 
SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT         

 Koncernen Moderbolaget
 2013 2012 2013 2012

Aktuell skatt –21 841 –19 040 –17 153 7 349
Skatt pga ändrad taxering –80 –65 52 –61
Förändring uppskjuten skatt –7 742 –3 369 – –

Summa –29 662 –22 474 –17 101 7 288

l NOT 8 
IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Goodwill
  Koncernen
   2013 2012

Ingående anskaffningsvärde   521 271 416 386
Förvärv   109 086 105 197
Omräkningsdifferens   2 698 –312

Utgående ack. anskaffningsvärden   633 055 521 271

Ingående avskrivningar enligt plan   –106 481 –70 287
Årets avskrivningar enligt plan   –50 472 –36 198
Omräkningsdifferens   –258  5

Utgående ack. avskrivningar enligt plan  –157 211 –106 481

Utgående planenligt restvärde   475 844 414 790

Övrigt immateriellt
 Koncernen Moderbolaget
 2013 2012 2013 2012

Ingående anskaffningsvärde 4 148 7 894 2 222 1 894
Genom förvärv av dotterbolag – 515 – –
Inköp   2 042 1 386 41 328
Försäljningar/utrangeringar –1 769 –5 643 – –
Omräkningsdifferens 34 –4 – –

Utgående ack. 
anskaffningsvärden 4 455 4 148 2 263 2 222

Ingående avskrivningar 
enligt plan –1 527 –5 674 –883 –442
Avskrivningar genom förvärv – –230 – –
Försäljningar/utrangeringar 1 798 5 643 – –
Årets avskrivningar enligt plan –897 –1 268 –449 –441
Omräkningsdifferens –9 3 – –

Utgående ack. 
avskrivningar enligt plan –635 –1 527 –1 332 –883

Utgående 
planenligt restvärde 3 820 2 621 931 1 339
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l NOT 9 
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR  

Byggnader och mark
 Koncernen Moderbolaget
 2013 2012 2013 2012

Ingående anskaffningsvärde 19 492 10 242 – –
Genom förvärv 
av dotterbolag 1 458 2 642 – –
Inköp 3 666 6 608 – –
Omklassificering 14 598 – – –

Utgående ack. 
anskaffningsvärden 39 214 19 492 – –

Ingående avskrivningar 
enligt plan –1 587 –1 082 – –
Avskrivningar genom förvärv –460 –129 – –
Årets avskrivningar enligt plan –718 –376 – –

Utgående ack. 
avskrivningar enligt plan –2 765 –1 587 – –

Utgående planenligt 
restvärde 36 449 17 905 – –

Förbättringar på annans fastighet 
 Koncernen Moderbolaget
 2013 2012 2013 2012

Ingående anskaffningsvärde 8 292 5 681 775 775
Genom förvärv av
dotterbolag 1 029 1 282 – –
Inköp 1 260 1 345 64 –
Försäljningar/utrangeringar –31 – – –
Omklassificeringar 135 – – –
Omräkningsdifferens 63 –16 – –

Utgående ack.
anskaffningsvärden 10 748 8 292 839 775

Ingående avskrivningar 
enligt plan –4 555 –2 485 –670 –562
Avskrivningar genom förvärv –162 –854 – –
Försäljningar/utrangeringar –34 – – –
Omklassificering –4 – – –
Årets avskrivningar enligt plan –1 740 –1 227 –56 –108
Omräkningsdifferens –36 11 – –

Utgående ack. 
avskrivningar enligt plan –6 531 –4 555 –726 –670

Utgående planenligt 
restvärde 4 216 3 737 113 105

Pågående nyanläggningar  

 Koncernen Moderbolaget
 2013 2012 2013 2012

Ingående anskaffningsvärde 8 056 – – –
Inköp 17 279 8 056 – –
Omklassificering –14 598 – – –

Utgående ack. 
anskaffningsvärden 10 737 8 056 – –

Utgående planenligt 
restvärde 10 737 8 056 – –

Inventarier, verktyg och installationer 
 Koncernen Moderbolaget
 2013 2012 2013 2012

Ingående anskaffningsvärde 14 470 11 559 1 028 1 028
Genom förvärv 
av dotterbolag 9 522 3 087 – –
Inköp 2 378 839 63 –
Försäljningar/utrangeringar –1 384 –1 009 – –
Omklassificeringar –135 – – –
Omräkningsdifferens 31 –6 – –

Utgående ack. 
anskaffningsvärden 24 880 14 470 1 091 1 028
 
Ingående avskrivningar 
enligt plan –10 107 –6 981 –559 –363
Avskrivningar genom förvärv –6 607 –2 028 – –
Försäljningar/utrangeringar 1 297 838 – –
Omklassificering 4 5 – –
Årets avskrivningar enligt plan –2 341 –1 945 –202 –196
Omräkningsdifferens –13 4 – –

Utgående ack. 
avskrivningar enligt plan –17 767 –10 107 –761 –559

Utgående planenligt 
restvärde 7 113 4 363 330 469
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l NOT 10
FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Andelar i koncernföretag 
  Innehavets
 Moderbolagets innehav bokförda värde

   Förvärvs- Antal Kapital-
Företag Org.nr. Säte  tidpunkt andelar andel, % 2013 2012

Olivia Personlig Assistans AB 556630-8986 Stockholm 2008-02-18 1 000 100 107 773 95 275
Olivia Hemtjänst AB 556511-7677 Stockholm 2008-02-18 1 000 100 17 702 17 702
Olivia Vårdcentrum AB 556243-6757 Stockholm 2008-02-18 1 000 100 500 500
Nordström Assistans AB 556550-4007 Stockholm 2008-08-29 5 000 100 100 719 100 719
Olivia Omsorg AB 556632-7986 Stockholm 2009-01-01 1 000 100 6 487 6 487
Assistansbolaget i Sverige AB  556733-7364 Örebro 2009-01-30 10 000 100 58 980 58 980
Olivia Rehabilitering AB 556604-5620 Stockholm 2009-07-01 1 000 100 1 370 1 370
Viljan Asperger Centrum AB 556597-5421 Surahammar 2010-08-16 1 000 100 18 806 18 806
Viljan Friskola AB 556777-7775 Surahammar 2010-08-16 1 000 100 2 361 2 361
Inre Kraft i Norr AB 556666-8611 Boden 2010-10-01 1 050 100 41 347 41 347
BonZi personligt stöd AB 556813-2301 Stockholm 2010-12-01 455 100 5 106 2 106
Kungsängen i Nora AB 556714-0420 Nora 2011-02-01 1 152 96 57 002 57 002
Rehabassistans i Sverige AB 556732-5849 Härnösand 2011-03-01 1 000 100 8 289 8 289
AssistansLotsen AB 556607-7011 Ragunda 2011-09-15 1 000 100 37 901 37 901
Assistansservice i Östergötland AB 556650-0194 Linköping 2011-11-09 1 000 100 – 12 498
Sävik Behandlingshem AB 556443-8496 Säter 2012-04-30 200 100 26 032 26 032
Klaragården AB 556750-5457 Vadstena 2012-06-27 1 000 100 9 283 9 283
CJs Ledsagarservice AB 556703-5786 Stockholm 2012-08-21 1 000 100 2 946 2 946
Team Olivia Danmark ApS 34803668 Köpenhamn 2012-12-12 36 000 45 *             21 894 21 260
Aktiv Assistans Norr AB 556679-3427 Umeå 2013-03-11 1 000 100 18 383 –
Bills Bo- & utbildningsgård AB 556625-5724 Tierp 2013-04–03 100 100 5 217 –
Tallkullen HVB-hem AB 556574-8943 Katrineholm 2013-05-14 1 000 100 6 824 –
RTFL Care AB 556824-9915 Huddinge 2013-06-04 500 100 43 205 –
Magitaskolan AB 556734-2919 Stockholm 2013-06-17 100 100 15 502 –
Center för vård
och omsorg i Uppsala AB 556638-0217 Uppsala 2013-08-30 1 000 100 40 917 –

Summa andelar i koncernföretag       654 546 520 864

* Team Olivia har ett bestämmande inflytande i Team Olivia Danmark ApS varför bolaget konsolideras som dotterbolag.

Assistanservice i Östergötland AB är fusionerat. Mottagande bolag är Olivia Personlig Assistans AB.

  Moderbolaget
   2013 2012

Ingående anskaffningsvärde   520 864 456 713
Inköp   133 682 64 151

Utgående ack. anskaffningsvärden   654 546 520 864

l NOT 11
FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

 Koncernen Moderbolaget
 2013 2012 2013 2012

Förutbetalda hyror 5 073 3 899 783 727
Upplupna intäkter  70 010 39 601 – –
Övriga poster 14 276 11 094 4 885 2 636

Summa 89 358 54 594 5 668 3 363
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l NOT 13 
OBESKATTADE RESERVER

  Moderbolaget
   2013 2012

Överavskrivningar   199 199
Periodiseringsfond   29 609 1 452

Summa    29 808 1 651

l NOT 14 
AVSÄTTNINGAR

  Koncernen
   2013 2012

Avsättningar för pensioner och liknande  1 353 1 344
Uppskjuten skatteskuld   27 300 17 903

Summa    28 652 19 247

l NOT 12
FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL 

 Aktie- Bundna Fria
Koncernen kapital reserver reserver  Summa

Belopp vid årets ingång 1 807 63 278 107 454  172 539
Förskjutningar mellan bundet och fritt eget kapital – 32 850 –32 850  –
Omräkningsdifferenser – –1 213 1 964  751
Årets resultat – – 50 786  50 786

Belopp vid årets utgång 1 807 94 915 127 354  224 076

 Aktie- Bundna Fria Årets
Moderbolaget kapital reserver reserver resultat Summa

Belopp vid årets ingång 1 807 – 116 279 –21 884 96 203
Vinstdisposition enl beslut vid årsstämma – – –21 884 21 884 –
Erhållna koncernbidrag – – 6 500 – 6 500
Skatteeffekt av koncernbidrag – – –1 430 – –1 430
Årets resultat – – – 56 317 56 317

Belopp vid årets utgång 1 807 – 99 465 56 317 157 590

Aktiekapital
  Kvot-
 Antal aktier värde Aktiekapital

Per 2007-11-06 100 000 1 100 000
Nyemission 1 438 462 1 1 438 462

Per 2008-06-31 1 538 462  1 538 462
 
Per 2008-07-01
Nyemission 205 116 1 205 116
Nyemission, köpeskilling vid förvärv   
– Assistansbolaget i Sverige AB 30 769 1 30 769
– Inre Kraft i Norr AB 17 743 1 17 743

Per 2009-12-31 1 792 090  1 792 090

  Kvot-
 Antal aktier värde Aktiekapital

Per 2010-04-20
Nyemission 6 235 1 6 235

Per 2010-12-31 1 798 325  1 798 325

Per 2011-04-08
Nyemission 3 081 1 3 081

Per 2011-10-12
Nyemission 5 829 1 5 829

Per 2011-12-31 1 807 235  1 807 235
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l NOT 15 
RÄNTEBÄRANDE SKULDER

 Koncernen Moderbolaget
 2013 2012 2013 2012

Långfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 50 191 114 222 30 000 84 010
Övriga skulder  – 56 – –

Kortfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 163 611 49 260 148 729 39 742

Summa 
räntebärande skulder 213 802 163 537 178 729 123 752

Lånen amorteras enligt nedan:
Amortering inom 1 år 163 611 49 260 148 729 39 742
Amortering mellan 1 – 5 år 50 191 110 503 30 000 84 010
Amortering efter 5 år – 3 775 – –

Summa 213 802 163 537 178 729 123 752

l NOT 16 
UPPLUPNA KOSTNADER 
OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

 Koncernen Moderbolaget
 2013 2012 2013 2012

Upplupna sociala avgifter 83 110 66 058 1 454 792
Upplupna personalkostnader  151 714 115 697 823 325
Förutbetalda intäkter  7 873 6 038 – –
Övriga poster 18 443 30 673 453 1 068

Summa 261 141 218 465 2 729 2 185

 

l NOT 17 
STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

Ställda säkerheter
 Koncernen Moderbolaget
 2013 2012 2013 2012

Företagsinteckning 6 900 1 600 – –
Fastighetsinteckning 510 9 835 – –
Pantsatta aktier 
i dotterbolag 437 829 398 538 607 935 473 607

Summa 445 239 409 973 607 935 473 607

Ansvarsförbindelser
 Koncernen Moderbolaget
 2013 2012 2013 2012

Övriga ansvarsförbindelser 6 313 – – –

Summa 6 313 – – –

l NOT 18
FÖRVÄRV AV DOTTERBOLAG

 För samtliga under året förvärvade dotterbolag var påverkan på 
koncernens likvida medel enligt följande:

Total köpeskilling     133 682
Likvida medel i de förvärvade bolagen   –39 927

Påverkan på koncernens 
likvida medel från årets förvärv    93 755
Totalt kassaflöde hänförligt 
till investering i dotterföretag    133 682

l NOT 19
UPPGIFT OM MODERBOLAG

Moderföretag är Team Olivia AB, 556742-0731, i Stockholm

Stockholm den 7 april 2014

 Björn Zackrisson  Gunnel Duveblad Hans Wikse Per Jardetun Mats Palmblad 
 Verkställande direktör Ordförande 

 Åsa Inde  Tomas Therén Karsten Inde Kristina Axén Olin
 

  Vår revisionsberättelse har avlämnats den 7 april 2014 

  Niklas Renström 
Auktoriserad revisor

PricewaterhouseCoopers AB



Revisionsberättelse
Rapport om årsredovisningen  
och koncernredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen för Team Olivia AB för år 2013.

STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ANSVAR 
FÖR ÅRSREDOVISNINGEN OCH KONCERNREDOVISNINGEN

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som ger 
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna 
kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredo-
visning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel.

REVISORNS ANSVAR

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncern-
redovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen 
enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i 
Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt 
planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att års-
redovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga 
felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisions-
bevis om belopp och annan information i årsredovisningen och 
koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utfö-
ras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktig-
heter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel.  Vid denna riskbedömning be-
aktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta 
för hur bolaget upprättar årsredovisningen och koncernredovis-
ningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma gransknings-
åtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, 
men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets 
interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av än-
damålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och 
av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskatt-
ningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande 
presentationen i årsredovisningen och koncernredovisningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ända- 
målsenliga som grund för våra uttalanden.

UTTALANDEN

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovis-
ningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i 
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Team Olivia AB:s och 
koncernens finansiella ställning per den 31 december 2013 och av 
dessas finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovis-
ningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisning-
ens och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och 
balansräkningen för moderbolaget och för koncernen.
 

Rapport om andra krav enligt lagar 
och andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträf-
fande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning för Team Olivia AB för år 2013.

STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE 

DIREKTÖRENS ANSVAR

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och 
verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt 
aktiebolagslagen.

REVISORNS ANSVAR

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om för-
valtningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt 
god revisionssed i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispo-
sitioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om 
förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver 
vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen gran-
skat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att 
kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande di-
rektören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om 
någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt 
har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller 
bolagsordningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och än-
damålsenliga som grund för våra uttalanden.

UTTALANDEN

Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verk-
ställande direktörerna ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 7 april 2014

PricewaterhouseCoopers AB

Niklas Renström
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse till årsstämman i Team Olivia AB, org.nr 556742-0731
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Ledningsgrupp

BJÖRN ZACKRISSON

Född: 1958.
VD/Koncernchef  
t.o.m. 24 april 2014.
Utbildning: Leg. Läkare, 
specialist i allmänkirurgi  
och urologi, Med Dr.
Anställd sedan 2012.
Tidigare befattningar :   
Olika ledande befattningar  
i Capio. Chef för affärsom-
råde hälso- och sjukvård på 
Praktikertjänst.

EVA JONBACKER

Född: 1963.
Tf  VD/Koncernchef och 
CFO.
Utbildning: Civilekonom.
Anställd sedan 2008.
Tidigare befattningar :  
CFO Data Respons AB  
och CFO Know IT AB.

CECILIA CATO

Född: 1971.
Personalchef.
Utbildning: Personalvetare,  
Fil. kand. i Psykologi.
Anställd sedan 2009.
Tidigare befattningar :  
HRG Nordic och Eniro.

RICKARD FALEIJ

Född: 1966.
IT-chef.
Utbildning: Officershögskola, 
enstaka kurser inom IT,  
Ekonomi samt Juridik.
Anställd sedan 2009.
Tidigare befattningar :  
IT-befattningar inom Ica-
koncernen och Handels-
banken.

ÅSA INDE

Född: 1960.
Kvalitetsansvarig.
Utbildning: Leg Sjukgymnast, 
Personalchefsutbildning FEI.
Team Olivias grundare.
Tidigare befattningar :  
Frösundagruppens grundare.

HANS DAHLGREN

Född: 1970.
Affärsområdeschef Omsorg. 
Kommunikationsansvarig.
Utbildning: Fil. kand statskun-
skap och företagsekonomi  
MBA inriktning hälsa.
Anställd sedan 2013.
Föregående befattning:  
Affärsutvecklingschef  
Praktikertjänst AB. 

PETER BERGHÄLL

Född: 1959.
Affärsområdeschef  
Personlig assistans.
Utbildning:  Tekniskt  
gymnasium. Utbildning till 
Regementsofficer i flottan.
Anställd sedan 2009.
Tidigare befattningar :  
VD Assistansbolaget i 
Sverige AB.

KARSTEN INDE

Född: 1947.
Affärsutvecklare.
Utbildning: Gymn. dir. Fil. kand.
Team Olivias grundare.
Tidigare befattningar : Grun-
dare av Maraton Produkter 
AB och Frösunda Gruppen 
AB. Ordförande i Rekryte-
ringsgruppen och Stiftelsen 
Frösunda Solidaritet.

JOHANNA RASTAD

Född 1980.
VD 
Olivia Hemtjänst.
Utbildning: MSc in Finance 
och CEMS MIM från  
Handelshögskolan i  
Stockholm.
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TOMAS THERÉN

Född 1973.
Styrelseledamot sedan 2007.
Utbildning: Civ ingenjör,  
jur.kand, fil.kand.
Övriga uppdrag/befattningar:  
Partner Procuritas. Styrelse-
ledamot i Gram Equipment, 
King Oscar A/S , Global 
Scanning A/S och The Peri-
meter Protection Group.

MATS PALMBLAD

Född 1959.
Styrelseledamot sedan 2007.
Utbildning: Civilingenjör, MBA.
Övriga uppdrag/befattningar:  
VD PK Partners AB 
Stockholm. Styrelseledamot 
Farma Holding AS.

HANS WIKSE

Född 1961.
Styrelseledamot sedan 2007.
Utbildning: Civilingenjör, MBA.
Övriga uppdrag/befattningar: 
Managing Partner Procuritas. 
Styrelseuppdrag i Sonans 
AB och Farma Holding AS.

Styrelse

NIKLAS RENSTRÖM

Auktoriserad revisor

Revisor

GUNNEL DUVEBLAD

Född 1955.
Styrelseordförande  
sedan 2012.
Utbildning:  
Systemvetarutbildning.
Övriga uppdrag/befattningar:  
Styrelseordförande i Global 
Scanning A/S och i Stiftelsen 
Ruter Dam. Styrelseledamot 
i bl.a Sweco AB, HIQ AB, 
PostNord AB.

KRISTINA AXEN-OLIN

Född 1962.
Styrelseledamot sedan 2012.
Utbildning:  
Musiklärarexamen Kungliga 
Musikhögskolan 1987,  
Skolledarutbildning.
Övriga uppdrag/befattningar:  
Ledamot 2:e Group, 
Ordförande i Junibacken, 
Operahögskolan, Surfa lugnt 
samt Nattvandrarna.
 

KARSTEN INDE

Född: 1947.
Styrelseledamot sedan 2012.
Utbildning: Gymn. dir., Fil. kand.
Team Olivias grundare.
Övriga uppdrag/befattningar: 
Ansvarig för förvärv inom 
Team Olivia.

ÅSA INDE

Född 1960.
Styrelseledamot sedan 2007.
Utbildning:  
Leg. Sjukgymnast,  
Personalchefsutbildning FEI.
Övriga uppdrag/befattningar: 
Verksamhetsstöd   
Team Olivia.

PER JARDETUN

Född 1963.
Styrelseledamot sedan 2007.
Utbildning: Civilekonom.
Övriga uppdrag/befattningar:  
VD Lorab AB.
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Solidaritet

Team Olivia vill bidra till en hållbar utveckling och ett jämlikt samhälle med respekt för mänskliga rättig-
heter. Därför driver vi biståndsprogram och stöder program som har anknytning till vår verksamhet.

En gemensam nämnare för alla som arbetar i Team Olivia 
är känslan för vårt uppdrag att stödja barn, ungdomar 
och vuxna med särskilda behov. Våra 4 000 uppdrags-
givare får del av vår kunskap och känsla på ett sätt som 
gör skillnad. Men det finns en värld utanför vår egen och 
som inte alltid är så tilltalande. Där vill vi också vara och 
bidra till utveckling och framsteg.

Medarbetare i Team Olivia har möjlighet att föreslå pro-
jekt och program som behöver stöd. Team Olivia har 
den stora förmånen att bland sina medarbetare ha kvin-
nor och män som har sin hemort i Afrika, Asien eller i 
Sydamerika. Där hamnar våra resurser som barn, ungdo-
mar och vuxna får nytta av.

Team Olivia stöder och stärker också idrott- och kul-
turföreningar där våra medarbetare är engagerade. Det 
stärker våra band på platser i Norden där vi är verk-
samma. Cirka 1 miljon kronor avsätter Team Olivia varje 
år till program som vi bedömer som seriösa och som 
stärker den enskilda människans möjligheter till ett liv 
med framtidstro. 

ORGANISATIONER SOM VI STÖDJER

l BRIS
l Missing People
l Hjärtebarnsfonden
l Guldklubben

BRIS Vuxentelefon 
– om barn
För dig som vill prata om dina egna 
eller andras barn.

Öppettider: 
måndag–fredag kl.10–13

Telefonnummer: 
077-150 50 50
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INDIEN – STÖD TILL BYN NALLAMOR
Team Olivia har under två är varit delaktig i utvecklingen av byn Nallamoor i 
sydöstra Indien. Vi har gjort det tillsammans med Hand-in-Hand. Vi har gjort byn 
barnarbetsfri, förbättrat de offentliga skolorna, bekämpat undernäring bland barn 
och infört avfallshantering. Kvinnligt entreprenörskap har genomsyrat hela pro-
grammet och ett 10-tal små företag har startat i Nallamoor. 

MOLDAVIEN – PENSIONÄRER I  MINGIR
Vi har under den kalla vintern i Moldavien hjälpt pensionärer och människor i 
behov av hjälp för att hålla sina hus varma och även med mat och hjälpmedel. 
Moldavien är Europas fattigaste land med en lång uppförsbacke för att nå en 
hygglig levnadsstandard för alla. Team Olivia stöder pensionärer i staden Mingir i 
södra Moldavien. Där är vi också delaktiga i utvecklingen av ett program för barn 
och ungdomar som spelar fotboll och idrottar.

MOLDAVIEN – BARN I  MINGIR
Team Olivia stöder sedan många år en idrottsförening i staden Mingir i södra 
Moldavien. Föreningen som mest har fotboll på programmet har fått resurser 
att betala för träning och material. Vi har även renoverat förenings klubbhus med 
omklädningsrum och duschar. Idag spelar 200 ungdomar från 5 till 15 år fotboll 
på idrottsplatsen och nytt för i år är att ett 25-tal flickor har startat regelbunden 
träning.

JORDANIEN – BARNHABILITERING I  AMMAN
Sedan två år tillbaka har Team Olivia medverkat till etableringen av en klinik för 
synrehabilitering i Amman i Jordanien. Den nya syncentralen har nu fått sin grund-
utrustning av optiska hjälpmedel med hjälp av Team Olivia. Genom kontinuerlig 
uppföljning av verksamheten vet vi att syncentralen hjälpt många människor att 
kunna utveckla sina synrester med hjälp av träning och optiska hjälpmedel.

UGANDA – GENEROUS HEART
Team Olivia sponsrar Generous Heart Uganda, en ideell välgörenhetsorganisation 
som år 2013 började med att hjälpa folk på landsbygden, speciellt barn, kvinnor 
och ungdomar. Organisationen vill göra det möjligt för de fattiga och mest utsatta 
att aktivt delta i utvecklingen av sitt samhälle bl.a. genom följande åtgärder och 
projekt: Ge livskunskap för de mest utsatta i samhället, bidra till kampen mot 
HIV, AIDS och malaria, förbättra hälsa och näringsstatus hos barnen, sätta upp en 
skola för flickor och änkor, sätta upp ett gemensamhetscenter samt växtodling och 
djuruppfödning.
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Kontaktinformation
TEAM OLIVIA
Vendevägen 85 A
182 91 Danderyd 
08-514 201 50
info@olivia.se
www.teamolivia.se

AAGAVE ASSISTANS/
HEMSERVICE I  HALLAND 
Skördevägen 1 A
434 40 Kungsbacka
0300-54 12 00
www.aagave.se

AKTIV ASSISTANS 
Verkstadsgatan 13
904 32 Umeå
0768-11 77 30
www.aktivassistans.nu

ASSISTANSBOLAGET
Aspholmsvägen 12 A 
702 27 Örebro
019-603 22 90
www.assistansbolaget.se

ASSISTANSLOTSEN
Ringvägen 2
831 34 Östersund
063-391 01 00
www.assistanslotsen.com

ASSISTERMEG
Knud Holms gate 3
4005 Stavanger, Norge
+47 529 775 70
www.assistermeg.no

BILLS BO &  
UTBILDNINGSGÅRD
Åkerby 213
819 61 Skärplinge 
0294-211 74 
www.billsbo.se

BOENHETEN
Waldemar Thranesgt. 6 B
0131 Oslo, Norge
+45 22 93 00 91
www.boenheten.no

BONZI PERSONLIGT STÖD
Skarpnäcks Allé 60
128 33 Skarpnäck
08-588 926 00
www.bonzi.se

CJS LEDSAGARSERVICE 
Katarina Bangata 61
116 42 Stockholm
08-615 00 52
www.ledsagarservice.se

CENTER FÖR  
VÅRD OCH OMSORG
Ekeby bruk, ingång A1
752 75 Uppsala
078-44 40 600
www.cvo.se 

INRE KRAFT
Kyrkgatan 30
961 34 Boden
0921-664 30
www.inrekraft.se 

KLARAGÅRDEN
Vallsberg Backgård 1
590 21 Väderstad 
0142-700 30 
www.klaragarden.se

KUNGSÄNGEN I  NORA
Prästgatan 16
713 31 Nora
0587-155 60
www.kungsangensgruppbo-
ende.se

MAGITASKOLAN
Barnängsgatan 28-30
116 48 Stockholm
08-640 70 18
www.magitaskolan.se

N A CARE
Tjärhovsgatan 56
116 28 Stockholm
08-452 06 55
www.nacare.se

NORDSTRÖM ASSISTANS
Vendevägen 85 A
182 91 Danderyd
08-783 79 88
www.nordstromassistans.se

OLIVIA DANMARK
Stationsalléen 42, 1.sal
2730 Herlev, Danmark
+45 88 88 71 71 
www.oliviadanmark.dk

OLIVIA HEMTJÄNST
Vendevägen 85 A
182 91 Danderyd
08-514 201 50
www.oliviahemtjanst.se

OLIVIA OMSORG
Vendevägen 85 A
182 91 Danderyd
08-514 201 50
www.oliviaomsorg.se

OLIVIA  
PERSONLIG ASSISTANS
Vendevägen 85 A
182 91 Danderyd
08-514 201 50
www.oliviapersonligassistans.se

OLIVIA REHABILITERING
Vendevägen 85 B
182 91 Danderyd 
08-522 509 30
www.oliviarehabilitering.se

REHABASSISTANS
Brunnshusgatan 19
871 32 Härnösand
0611-221 01
www.rehabassistans.se

RTFL
Måsholmstorget 3
Box 2042
127 02 Skärholmen
08-711 40 00
www.rehabassistans.se

SELFHELP
Hemmansvägen 7
826 62 Norrala
0270-707 80
www.selfhelp.se

SENTER FOR KOGNITIV 
BEHANDLING
Jernbaneveien 6A
1400 Ski, Norge
+47 911 64 587

SÄVIK BEHANDLINGSHEM
Vedgårdsvägen 9
783 22 Säter
0225-566 30
www.savik.se

TALLKULLENS HVB HEM 
Nyhemsgatan 40
641 51 Katrineholm
0150-135 00
www.tallkullen.se

ULFSHYTTAN 
Ulfshyttan 31
781 96 Borlänge
0243-25 11 05
www.ulfshyttan.com

VILJAN ASPERGER 
CENTRUM
Hopslagarvägen 28 D
730 60 Ramnäs
0220-350 86
www.viljan.se

VILJAN FRISKOLA
Hopslagarvägen 28 D
730 60 Ramnäs
0220-352 51
www.viljanfriskola.se
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SVERIGE:

BODEN

BORLÄNGE 

BORÅS

DANDERYD

ENKÖPING 

FAGERSTA

GYTTORP

GÄLLIVARE

GÖTEBORG

HABLINGBO

HALLSTAHAMMAR 

HAMMARSTRAND

HAPARANDA

HEBY

HÄRNÖSAND

KATRINEHOLM

KIRUNA

KOPPARBERG

KUNGSBACKA

LAXÅ

LINKÖPING 

LULEÅ

MALMÖ

MOTALA

NACKA

NORA

NORBERG

NORRKÖPING 

NYHYTTAN

RAMNÄS

RÖRBÄCKSNÄS

SKELLEFTEÅ

SKÄRPLINGE

SOLNA

STOCKHOLM

SUNDSVALL

SÄTER

TROLLHÄTTAN

TÄBY

OSKARSHAMN

SKÄRHOLMEN

SKÄRPLINGE

SOLLENTUNA

SÖDERHAMN

SÖDERKÖPING

ULFSHYTTAN

UMEÅ

UPPLANDS VÄSBY

UPPSALA

VARBERG 

VÄSTERÅS 

VÄXJÖ

ÅKERSBERGA 

ÖREBRO

ÖRNSKÖLDSVIK 
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Team Olivia  
finns representerade  
på 102 verksamhets- 
ställen på 62 orter  
runtom i Sverige,  

Norge och 
Danmark.*

DANMARK:

HERLEV

LYSTRUP

NORGE:

BERGEN 

OSLO

SKI 

STAVANGER

* Per den 31 mars 2014
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