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Feelgood tecknar nytt avtal med Borås Stad 
 
Feelgood har vunnit ett nytt avtal och är ny leverantör av företagshälsovård till 
Borås Stads verksamheter.  Avtalet omfattar ca 8 000 medarbetare inom Borås 
Stad, med inriktning på stadens långsiktiga och strategiska hälsoarbete.  

Det hälsoinriktade arbetet är en viktig strategisk fråga för Borås Stad. Det handlar om att 
stärka medarbetarnas hälsa, förebygga ohälsa och minska sjukfrånvaro. Varje förvaltning 
arbetar med åtgärder lokalt, och från centralt håll drivs större och övergripande projekt för att 
bibehålla och förbättra hälsan hos de anställda. Feelgoods uppdrag är att stötta detta arbete 
och tillföra expertkunskap inom arbetsmiljö och rehabilitering.   

- Bland Feelgoods kunder finns ett flertal stora kommuner och vi har stor erfarenhet av 
hälso- och arbetsmiljöfrågor i kommunal verksamhet.  Jag är övertygad om att vi har 
mycket att bidra med och ser fram emot att omsätta vår kunskap och samlade erfarenhet 
till värde för Borås Stad, säger Johan Mähler, försäljnings- och marknadschef, Feelgood.  

Avtalet omfattar ca 8000 medarbetare inom Borås Stads förvaltningar och bolag. Avtalet 
gäller från 2017-09-01 till 2019-08-31 med möjlig förlängning på ytterligare två år.  
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För mer information, kontakta: 

Joachim Morath 
VD, Feelgood 
Telefon: 08-545 810 00 
E-post: joachim.morath@feelgood.se 

Cecilia Höjgård Höök 
CFO, Feelgood 
Telefon: 0700-92 24 84 
E-post: cecilia.HojgardHook@feelgood.se 

 

Om Feelgood 

Feelgood är ett av Sveriges ledande hälsoföretag och verkar inom företagshälsa, träning, och 
sjukgymnastik. Vi erbjuder innovativa hälsotjänster till företag, organisationer och 
privatpersoner. Vårt motto är att satsningar på hälsa ska vara en lönsam investering, genom 
ökad produktivitet och sänkta kostnader för ohälsa i företag och ökad livskvalitet för 
privatpersoner. Feelgood är ett rikstäckande företag med cirka 500 medarbetare och levererar 
hälsotjänster nära 200 enheter över hela landet, av dessa är sextiotalet egna anläggningar. 
Företaget grundades år 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm lista över små bolag. . 
www.feelgood.se. 


