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MOT BÄTTRE TIDER
2020 blev ett historiskt år som förenade hela världen. Tyvärr i en pandemi, 

som tvingat oss till omställningar i både privatliv och arbete. Borås 

kommuns Parkerings AB har bland annat lånat ut personal för samhälls-

viktiga uppgifter då alla inte kunnat fylla sina ordinarie arbetstider.  

Vi har fått utmana oss att hitta lösningar som ingen trodde var möjliga, vilket vi är 

mycket stolta över och som gjort oss starkare inför framtiden. Dessutom fyllde bolaget 30 år.

Under året som gått har vi fortsatt att utveckla vårt varumärke som kommunicerar tydligare. 

Vår webbsida, 84 parkeringsautomater och enhetlig skyltning vid våra anläggningar är några 

nylanserade exempel på vår digitaliseringsresa som kommer att underlätta vårt uppdrag med 

att aktivt bidra till att påverka bilresan innan den börjat. Allt med kunden i fokus.

NU BLICKAR VI FRAMÅT MOT EN LJUSARE FRAMTID.

Våra digitala verktyg kommer 2021 att ge våra kunder nya möjligheter till kunskap som gör 

att de själva enkelt ska kunna välja bra färdsätt och parkering redan innan de påbörjar sin 

resa. Genom vårt transparenta arbetssätt fortsätter vi även resan med gatsmart värdskap 

som bidrar till positiv kunskap om oss och vem vi faktiskt är till för. Våra kunder. 

Vårt mål är att medverka till att staden blir mer tillgänglig för alla. Oberoende färdsätt. 

Vi vill att det alltid ska vara lätt att ta sig vidare till valfri destination till fots alternativt med 

buss, cykel eller tåg! 2021 fortsätter vi planeringen av fler mobilitetshubbar och samarbeten 

som tar oss till nya nivåer på hållbara, modiga och tillitsbaserade sätt.

Hos oss är du alltid Välkommen!
BIRGITTA NEUGEBAUER, Verkställande direktör
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UTVECKLING FÖR ALLA  
VÅRA KUNDERS BÄSTA
Borås kommuns Parkerings AB ska verka för att staden ska blir mer tillgänglig för alla. 

Målet är att det ska vara enkelt att parkera och att våra tjänster ska vara lätta att använda. 

2020 - ETT UTMANANDE ÅR

I vår ambition att kunna påverka varje resas planering för att minska såväl tomgångskörning 

som att åka runt att leta efter parkeringsplats har vi utvecklat bra digitala hjälpmedel som gör 

navigeringen lättare. Vår nya webbplats är ett sätt och våra väl synliga parkeringsvärdar, 

som alltid går att fråga, är ett annat. För att underlätta all parkering har vi under 2020 även 

utvecklat flera smarta möjligheter till digitala parkeringsabonnemang och biljettlösningar. 

Trots ett på många sätt märkligt 2020 har vi lyckats åstadkomma en hel del som vi nu 

kommer att kunna se resultat av.

2021 - FOKUS PÅ FÖRBÄTTRINGAR OCH UNDERHÅLL 

Vi börjar året med att se över och finjustera detaljerna från allt vi jobbat med under 2020. 

Från våra nya solcellsdrivna och biljettlösa parkeringsautomater till att webbplatsen 

fungerar optimalt med såväl parkeringshjälp och digitala tillstånd till support och vår 

kvittoportal. I år startar vi upp planeringsarbetet för att både bygga flera gatsmarta 

mobilitetshubbar och utveckla vårt P-ledningssystem som kommer att underlätta resor 

och göra staden mer tillgänglig.
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VÅR VERKSAMHET
TRE OLIKA OMRÅDEN SYMBOLISERAR VÅRT ARBETE:

1. UTVECKLA

Vi utvecklar attraktiva parkeringslösningar utifrån en växande stads behov. Genom modern  

teknik gör vi det enkelt för våra kunder att nyttja våra tjänster.

2. DRIVA & FÖRVALTA

Vi arrenderar och äger sammanlagt 55 parkeringsanläggningar i centrala Borås. Vi ansvarar för 

daglig drift och underhåll, men låter externa entreprenörer sköta större åtgärder och snöröjning.

3. ÖVERVAKA

Vi sköter övervakning, service av parkeringsautomater och administration av parkerings- 

avgifter på våra egna tomtmarksparkeringar, på Borås Stads cirka 700 gatumarksparkeringar  

samt andra parkeringar på uppdrag av privata fastighetsägare.

INTÄKTERNAS FÖRDELNING

  Parkeringsavgifter 63%

  Abonnemangsplatser 11%

  Parkeringsövervakning 20%

  Kontrollavgifter 5%

  Övrigt 1%

63%

1%
5%20%

11%

8 9



GATSMART VÄRDSKAP 
PÅ VÅRT SÄTT
Sedan vi lanserade vårt nya sätt att möta kunder på, har vi fått chansen att testa parkerings-

värdskapet under spännande och utmanande omständigheter. Värdarna och deras bemötande 

har blivit väl mottagna av såväl boråsare som besökare. De arbetar huvudsakligen med att 

sköta övervakningen av våra olika typer av parkeringar och för att underlätta för alla att 

kunna parkera lätt och rätt. I samarbete med Turistbyrån i Borås hjälper de också till med att 

visa vägen och svara på frågor.

Vår syn på värdskap går också hand i hand med det uppdrag vi har som bolag att på hållbara 

sätt erbjuda attraktiva parkeringslösningar för de som bor, besöker och arbetar i Borås. Då vi 

alltid måste säkerställa de behov som finns för parkeringar, arbetar vi löpande med att utveckla 

möjligheterna att agera snabbt. 

Nya digitala möjligheter gör att vi snabbt kan analysera och erbjuda moderna och smarta 

lösningar som passar både våra kunder och staden på bästa sätt. Exempelvis att vi under 2020 

startade upp de första digitala parkeringstillstånden på Strömsdal i Borås. Eller att vi löpande 

arbetar med att tillgodose det större behovet av parkeringar för laddningsbara fordon.

Nu är vi i full gång med att planera för nya mobilitetshubbar med utvecklade funktioner som 

ska göra staden mer tillgänglig och samtidigt erbjuda ännu enklare sätt att parkera och planera 

resan innan den börjar.

Vill du läsa mer om oss, besök gärna:

parkeringboras.se
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ETT UPPSKATTAT VÄRDSKAP
Positiva citat från kunder hur 

de upplever värdskapet:

Tack så mycket för hjälpen,  
det känns tryggt att du var här.

Vi uppskattar att ni finns . Utan er 
så skulle det vara kaos i Borås.

Ni ska ha dagens ros. 

Förstår du vilket bra jobb du har 
som får vara ute så här på stan och 

gå omkring utan att stressa?

Ni kan komma oftare för 
att vi behöver er.



RÖD ZON
För dig som har ett kort ärende inne i stan då det behöver vara lätt att hitta en 

parkering utan att köra runt och leta. Här är parkeringstiden begränsad till fyra 

timmar för att underlätta ett smidigt flöde i staden. Snabbt och lätt, ska det vara.

LÄTT ATT PARKERA RÄTT
För att göra det smidigt att hitta parkering i Borås har vi delat in staden i tre zoner.

Hoppas att du vill hjälpa oss att tänka gatsmart.

GRÖN ZON
Ett gatsmart val om du har tid och samtidigt vill göra plats för de som har korta 

ärenden i stan. Detta är vårt lägsta prisalternativ som även passar bra för lång-

tidsparkering och boende. Motionen du får gör dig gott och att det är billigt att 

parkera gör att du sparar pengar. Smart och bra för miljön.

GUL ZON
För dig som använder bilen i arbetet eller av någon annan anledning behöver 

ha den på närmare håll. Fördelen är att du kan parkera under längre tid till ett 

lägre pris i förhållande till röd zon. Du kommer snabbt till och från parkeringen 

samtidigt som du inte behöver åka in i stadskärnan och cirkulera runt. 
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SMARTARE PARKERING OCH
TYDLIGARE KOMMUNIKATION
En stor förbättring för dig som kund är att vi installerat nya solcellsdrivna parkeringsauto-
mater i Borås. Förutom de olika betalningsalternativ som finns att välja mellan, behövs inte 
längre någon parkeringsbiljett läggas i bilrutan, vilket i många fall varit ett problem 
tidigare. Stora tydliga digitala displayer gör det lätt att parkera rätt.

En efterfrågad ny funktion på vår webbplats är kvittoportalen, som gör det möjligt att få 
kontroll på sina parkeringar och i efterhand kunna skriva ut kvitton som av olika anledningar 
kan vara viktiga att ha.

I vår strävan efter att underlätta för våra kunder att parkera på bästa möjliga sätt har vi 
arbetat fram ett nytt och enhetligt skyltkoncept som kommer att ersätta gamla och i vissa 
fall otydliga skyltar i staden. De nya skyltarna är framtagna för att kommunicera på ett och 
samma tydliga sätt, vilket gör det enkelt att både tyda dem och att parkera.
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PARKERA RÄTT
Borås kommuns Parkerings AB erbjuder en rad olika möjligheter att parkera på, beroende 
på vad som passar bäst.

FAST PARKERINGSPLATS
På flertalet platser i stan erbjuder vi fast parkering eller så kallade abonnemangsplatser som 
går att hyra månadsvis. I vårt nyaste parkeringshus Vulkanus erbjuder vi även platser med 
laddmöjligheter.

PERIODBILJETT
Nu kan du välja mellan att lösa en periodbiljett som gäller dygnet runt, eller endast för dag-
parkering eller för nattparkering. Allt för att du bara ska betala utifrån det behov du har, samt 
för att vi ska kunna optimera och effektivisera  nyttjandet av våra platser. 

Mer information, priser och blanketter, med mera finns att läsa om på www.parkeringboras.se

ÖVRIGA TILLSTÅND
Nedan tillstånd ansöker du om hos Tekniska förvaltningen, Borås Stad: 

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade - PRH - tillstånd, boendeparkering samt nytto-
parkeringstillstånd. För fordon som ingår i olika typer av yrkesverksamheter och arbets-
platser kan specialtillstånd erhållas för parkering.

Boende i Villastaden, Lugnet, Östermalm och Salängen kan ansöka om tillstånd och biljett 
för boendeparkering med möjlighet att parkera i upp till sju dygn i följd på de gator och 
platser som finns tillgängliga inom respektive område.
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BEHOVSSTYRD KUNDNYTTA 
Genom att löpande analysera och utvärdera vilka problem och efterfrågan av parkeringar 
som finns, kan nya byggnationer av parkeringar utvecklas och planeras effektivt baserat på 
stadsutvecklingens behov. 

Borås kommuns Parkerings AB använder en digitalt utvecklad teknik för att samla in real-
tidsdata från stadens befintliga parkeringar. Vilket är ett bra stöd för att kunna utveckla 
framtidens tillgänglighet och betalningsalternativ. Då informationen om rörelsemönster 
och betalningssätt kommer direkt från våra kunder är det lättare att snabbare kunna 
vidareutveckla både teknik och parkeringar på ett tillfredsställande sätt för att förenkla 
för våra kunder.

SÅ HÄR BETALAR VÅRA  
KUNDER SIN PARKERING

  App-betalning 77%

  Sms-betalning 16%

  P-automats betalning 7%

77%

7%

16%
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EXTRA TRYGGHET 
I SÄKERT FÖRVAR
En viktig del av vår verksamhet är att skapa trygga miljöer för både våra kunder som parkerar 
och vår personal som har staden som arbetsplats. I såväl fysiska som virtuella miljöer.

Vi ser till att följa GDPR vad gäller vår digitala närvaro. Och vi håller alltid god uppsikt på 
gator och parkeringar genom vår välutbildade patrullerande personal som har god kontakt 
med polis och säkerhetsvakter. Dessutom är våra fordon utrustade med larm och hjärt-
starter om det skulle behövas.

Våra befintliga parkeringshus uppdateras och förbättras kontinuerligt enligt erforderliga 
krav. I det flesta fall utöver vad lagen kräver med allt från bättre belysning, och kameror 
till brandlarm, målning och renoveringar. För oss är det alltid viktigast att du som kund 
känner dig trygg och säker.

När vi planerar och bygger nya mobilitetshubbar prioriterar vi alltid säkerhet och trygghet. 
Ljusa välupplysta parkeringshus skapar extra trygghet. Låsbara cykelboxar och bevaknings-
kameror ökar säkerheten vid parkering. Sammantaget känns det som att detta bidrar till 
ökad samhällsnytta.
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VI FÖRENAR NYTTA 
MED UNDERHÅLLNING
För oss är det vi måste göra, inte gott nog. Vi gör gärna mer än vad vi egentligen behöver. 
Det krävs noggrant underhåll och ständig tillsyn för att våra anläggningar och parkeringar 
ska fungera på ett säkert sätt. Vi vill alltid att det ska vara snyggt och rent för att skapa en 
välkomnande atmosfär.

Just nu lägger vi exempelvis extra kraft på parkeringshusen Nybron och Kungsbron, där 
vi bland annat installerar övervakningskameror. Dessutom anpassar vi alla parkeringar för 
vårt P-ledningssystem som hänvisar till lediga parkeringar, vilket underlättar reseplaneringen 
och gör parkeringen enklare. 

Samtidigt gör vi våra parkeringar digitala och arbetar för att alla hyrplatser sker med 
digitala tillstånd. Vår ambition med att förena nytta med underhållning är att bidra till 
en bättre stad i framtiden. Det tjänar alla på.
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MILJÖMEDVETEN AGENDA 
Vi är engagerade och jobbar med stor medvetenhet för att bidra både till Borås stads 

miljöbudget och de uppsatta målen för Agenda 2030 (www.mfd.se).

En åtgärd är att vi oftast går och cyklar i vårt jobb. När vi behöver, kör vi laddbara fordon. 

En annan är våra parkeringar för laddbara fordon som sammanlagt har laddat 142,8 MWh, 

vilket motsvarar cirka 105.000 mil elbilskörning (0,73 mil per kWh). Med en snittpendling på  

3 mil per dag är det 35 tusen dagliga pendlingsresor som alla dessa laddningar har bidragit med. 

 

Under 2020 har vår mobilitetshub Vulkanus genererat 54,5 MWh solel. Detta motsvarar 

uppskattningsvis 1.000 elbilsladdningar eller cirka 33.000 mil med elbil. Ungefär som 

helårsförbrukningen för fyra stora helt eluppvärmda villor.

Nu fortsätter vi vår resa för en bättre värld.

24 25



5 SNABBA TILL HELENA,
KUNDTJÄNSTANSVARIG, BORÅS
Hur länge har du arbetat på Borås kommuns Parkerings AB?

– Sedan april 1997, dvs. snart 24 år.

Vad innebär jobbet att arbeta med kundtjänst?

– Man får ha kontakt med jättemycket människor, både via kundbesök, telefon och mail, 

berikande! Man måste vara stresstålig och kunna ha många bollar i luften samtidigt, vara 

flexibel och lyhörd på olika människors olika behov.

Vilka är skillnaderna på kundtjänst i dag jämfört med då du började?

– Stor skillnad, jag skulle vilja säga att det mesta har ändrat sig under dessa år, numer är det 

mesta digitaliserat både för kunden och för oss, då var allting manuellt med handpåläggning 

på varje enskild arbetsuppgift.

Vad gillar du mest med ditt arbete?

– Variationen, mötena med alla olika människor, att verkligen kunna hjälpa människor.

Vilken är bland de vanligaste frågorna du får svara på?

– Varierande från tid till annan men de vanligaste är nog: ”vad kostar det på detta området? 

Jag har blivit skriven, varför? Hur länge får jag stå parkerad? Finns det hyrplatser lediga? 

Var kan jag ladda min bil? 
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NU 2021
• Skriver avtal med mjukvaruleverantör gällande uppföljning/betalning av laddstolpar.

• Startar projektgrupp för installation av digital parkeringsledning i Borås,  
steg 1 hänvisning till parkeringshus.

• Sista steget i vår pris- och produktstruktur genomförs i början av året för att få en logisk prissättning.

• Vår chattfunktion på hemsidan kommer igång som komplement till vår kundtjänst.

• Vi arbetar vidare med att digitalisera alla abonnemangsplatser.

• Parkering blir mobilitet.

• Vi kommer att skriva på markanvisning för nytt mobilitetshus runt Cityringen.

• Vi ingår i Borås Stads arbetsgrupp kring Styrande dokument för parkering.

• Vår övervakning förbättras och blir mer professionell genom digital teknik.

• Underhåll och förbättringar av befintliga anläggningar lyfts upp på första plats.

• Kommer genomföra ett antal direktupphandlingar för att utveckla oss under året.

• Vi kommer förbättra in- och utfart på Vulkanus parkeringshus.

DÅ 2020
• Installerade 84st solcellsdrivna digitala parkeringsautomater på både gatumark och tomtmark.

• Vi byggde ny port i Vulkanus på vån 5 för säkrare parkering för hyrplatser.

• Vi drog fram fiber och satte upp intelligenta kameror i Kungsbron.

• Investering i två nya parkeringsområden på Byttorp där vi förberett för kameror mm.

• Vår prisstrategi tog nästa kliv för enkelhet och transparens i vår pris- och produktstrategi.

• Vår nya hemsida med vårt nya kommunikationskoncept.

• Vi började lansera vårt nya skyltkoncept på våra markparkeringar.

• Vår upphandling kring parkeringsledningssystem avbröts.

• Vi skrev på tilläggsavtal som blir vårt digitala parkeringsledningssystem.

• Vi testade ett nytt digitalt parkeringssystem för en extern kund.

• Digitala tillstånd testas när pappersavtal sagts upp.

• Brandlarm Nybron.



Alison Lind
Styrelsesuppleant

Kjell Hjalmarsson
Styrelsesuppleant

VÅRT LAGARBETE SKAPAR HELHETEN
Tack till Styrelse och personal samt våra samarbetspartners för ett gott samarbete 2020, nu blickar vi framåt.

Borås kommuns Parkerings AB ägs av Borås Stad och ingår i Borås Stadshus AB. Vi arbetar med innovativa och hållbara mobilitetslösningar.

Vårt uppdrag är att erbjuda välbelagda och attraktiva parkeringsanläggningar, driva parkeringsrörelse och parkeringsövervakning. Vår målsättning är 
att alla våra parkeringsplatser ska vara tydliga och tillgängliga och enkla att använda. Bolaget skall medverka till att staden blir tillgänglig för alla.

Genom att samordna parkeringsfrågor och aktivt medverka i Borås Stads planering bidrar vi till att skapa en attraktiv stad. Vi arbetar ständigt 
med att utveckla, förnya och förbättra stadsrummet och dess parkeringsmöjligheter.

Vi jobbar med att skapa en kultur som gör att du som kund:
• Alltid ska känna dig välkommen.   • Alltid ska kunna lita på att vi utför vårt uppdrag med ansvar.   • Alltid ska uppleva oss som engagerade.

Kent Gustavsson
Styrelseledamot

Rebecca Pandura Friedman
Styrelsesuppleant

Keijo Luomala
Styrelsesuppleant

Ronny Nyberg
Styrelsesuppleant

Sarah Ali
Ordförande

Heli Heino
Styrelseledamot

Daniel Swedengren
Vice ordförande

Annette Bjernhagen
Styrelseledamot

Carin Brandt
Styrelsesuppleant

Hasse Ikävalko 
Styrelseledamot

Helena Ruderfors
Styrelsesuppleant

Helena Gustafsson
Kundtjänst

Maria Dahlin
Parkeringsvärd

Kent Agartsson
Parkeringsvärd

Nazad Salah
Parkeringsvärd

Birgitta Neugebauer
VD

Fahrad Gholami
Parkeringsvärd

Paula Nyström
Parkeringsvärd

Carina Claesson
Ekonomichef

Fani Vasiliagou Dimopoulou
Parkeringsvärd

Ronny Magnusson
Parkeringsvärd

Carina Dukai
Avdelningschef P-övervakning

Katarina Kurvinen Andersson
Parkeringsvärd

Magnus Hermansson
Servicetekniker

Stefan Andreasson
Avdelningschef teknik/service

Mahlin Dahlqvist Atwa
Parkeringsvärd

Stefan Andersson
Servicetekniker

Kontakta oss gärna via parkeringboras.se

STYRELSEN

MEDARBETARE

Magnus Andersson
Styrelseledamot
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Stora Kyrkogatan 12 
503 31 Borås

tel 033-35 32 50 
parkeringboras.se


