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ETT LÄRORIKT ÅR
Under 2021 fick vi lära oss att leva med en pandemi och hitta nya vägar för att växla om 

snabbt för att kunna fortsätta vår spännande resa. Det gör att vi nu går starka in i ett nytt år.

Under året har vi utvecklat vårt strategiska arbete och kan samtidigt stolt konstatera att våra 

kunder blir mer och mer nöjda med både parkeringarna och vårt arbete. Vi har bildat en ny 

fastighetsavdelning för långsiktig utveckling, säkerhet och underhåll av våra anläggningar.

Hållbarhet som är ett viktigt ledord för bolaget, genomsyrar såväl personal och ekonomi som 

miljö och ett socialt perspektiv. Genom att erbjuda ett digitalt p-ledningssystem för lediga 

p-platser, bidrar vi till att minska trafiken som uppstår när våra kunder letar parkeringar. 

Efter önskemål från våra kunder har vi också utökat antalet laddplatser i Vulkanus.

Vi har arbetat vidare med att stärka vårt varumärke och vår uppgift som stöd för den 

beteendeförändring som krävs i en stad som vill förtäta sin citykärna med fler boende och 

fler besökare. Våra nya zonskyltar är också uppsatta på samtliga av våra markparkeringar.  

2022 startar vi upp med att montera digitala skyltar på alla våra parkeringshus, som visar 

antal lediga platser med eller utan elbilsladdning. Samtidigt fortsätter vår kundfokuserade 

resa med digitalisering som stöd i vårt uppdrag till att påverka bilresan innan den börjar. 

Då Borås växer, projekterar vi en ny anläggning där vi tillsammans med våra kollegor i Borås 

Stad deltar aktivt i stadens detaljplanering för att i tidigt skede kunna planera vidare för att 

kunna erbjuda bästa möjliga och miljövänliga mobilitet, för såväl boråsare som besökare.

Genom vårt transparenta arbetssätt jobbar vi vidare med vårt gatsmarta värdskap som ska 

bidra till positiv kunskap om oss och vem vi faktiskt är till för. Våra kunder. Vi vill att det alltid 

ska vara lätt att ta sig vidare till valfri destination. Till fots alternativt med buss, cykel eller tåg.

Hos oss är du alltid Välkommen!
BIRGITTA NEUGEBAUER, Verkställande direktör
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ETT MER TILLGÄNGLIGT BORÅS
Vi på Borås kommuns Parkerings AB arbetar för att det alltid ska vara enkelt att parkera. 

Våra tjänster ska vara enkla att använda för att göra staden mer tillgänglig för alla. Det är målet. 

2021 - ETT INNEHÅLLSRIKT ÅR

Egentligen slutar aldrig vårt arbete då ett år är till ända. Det rullar på och går ständigt 

i varandra. För att ändå titta tillbaka och sammanfatta vad vi åstadkommit under 2021 kan 

vi konstatera att det blivit en hel del. Vi har sett över samtliga P-automater i staden och jobbat 

med löpande underhåll i våra parkeringshus. Vi har målat om i Parkeringshusen Valhall och 

Nybron, samt adderat 19 extra breda parkeringsrutor i Nybron. Hemsidan har fått en chat-

robot, för att kunna ge maximal kundservice. Vi har utvecklat ett koncept kring våra fastig-

heter, smart presenterat i en folder. Förutom att vi fått leva med en pandemi har vi även hunnit 

börja installera digitala skyltar på våra parkeringshus, vi har jobbat på med planeringen kring 

den nya mobilitetshubben Makrillen, samt startat upp arbetet med våra sociala kanaler.

2022 – UTVECKLINGEN TAR FART 

Vi har redan från början bra fart in i det nya året där den uppstartade projekteringen med 

Makrillen fortsätter enligt planerna. Under 2022 är ambitionen med ett nytt P-ledningssystem 

att staden kommer bli ännu enklare och effektivare för den parkerande kunden att hitta rätt, 

det kommer att underlätta resandet och göra Borås ännu mer tillgänglig. Med Find & Park 

som vi också nu kan erbjuda kan du planera din resa och parkering redan hemifrån, gatsmart 

tycker vi. Vi kommer även att jobba vidare med utvecklingen av vår kommunikation, sociala 

medier etc för att nå ut till alla våra kunder och gäster på bästa sätt. Fortsättningsvis kommer 

vi arbeta vidare med underhåll, miljö- och säkerhetsfrågor, ha örat mot marken för att förstå 

våra kunders behov och kunna ge en bra kundupplevelse.
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VÅR VERKSAMHET
”VI KAN PARKERING”

Som parkeringsbolag erbjuder vi flera gatsmarta tjänster för att skapa väl fungerande 

parkeringsmiljöer. Både för staden, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar.

Genom våra upparbetade rutiner och breda kunskap om allt från lagkrav och föreskrifter 

till hur man ska ta betalt och vad man kan och får göra, blir vi en trygg partner med stora 

möjligheter att anpassa oss utifrån olika kundspecifika behov och krav. 

Moderna betalningslösningar, effektiv support, utbildade parkeringsvärdar, smart parkerings-

övervakning och tydliga skyltprogram skapar attraktiva parkeringslösningar. 

Våra 55 arrenderade och egenägda parkeringsanläggningar i centrala Borås - där vi sköter 

drift och underhåll - borgar för vårt stora ansvarstagande utifrån stadens växande behov.

  Parkeringsavgifter 63%

  Abonnemangsplatser 10%

  Parkeringsövervakning 20%

  Kontrollavgifter 6%

  Övrigt 1%

63%

1%
6%20%

10%

INTÄKTERNAS FÖRDELNING



10 11

VÅRT FUNGERANDE 
VÄRDSKAP VÄXER
Vi gläds gång på gång åt att få höra fler och fler kunder som uppmärksammat och upplevt 

vårt gatsmarta värdskap på nära håll i vardagen. Precis som det var tänkt från början då vi 

bestämde oss för att möta våra kunder som gäster. Både boråsare och besökare. 

Våra värdars huvudsakliga arbete går ut på att sköta parkeringsövervakning och underlätta för 

alla att parkera lätt och rätt. Förutom detta är de dessutom behjälpliga med att svara på frågor 

om Borås och visa vägen för de som behöver den hjälpen. Vi upplever att värdskapet innebär 

en stor kulturell skillnad i vårt dagliga arbete.

Utvecklingen kring våra digitala system är också en betydande del för värdskapet. Smarta 

lösningar som underlättar att både planera resan och att parkera smidigt bidrar till att staden 

blir mer tillgänglig. Våra sociala medier är en del som ska växa och underlätta ännu mer. 

Chatfunktion på vår hemsida är en annan, precis som vårt utvecklade P-ledningssystem.

Vill du läsa mer om oss, besök gärna:

parkeringboras.se
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RÖD ZON
För dig som har ett kortare ärende till stan, behöver det vara lätt att hitta en parkering 

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

timmar för att underlätta ett smidigt flöde i staden. Snabbt och lätt helt enkelt.

DET SKA VARA LÄTT ATT PARKERA RÄTT
För att göra det lätt att hitta rätt parkering har vi delat in vår stad i tre zoner. Röd, gul, grön. Vi har även 

installerat laddstolpar på flera ställen som är tydligt utmärkta för att underlätta. Tänk gatsmart när du ska 

parkera i Borås nästa gång!

GRÖN ZON
Ett bra gatsmart val om du har extra tid och vill göra plats för de som snabbt behö-

ver komma in i stan. Detta är vårt lägsta prisalternativ som passar för långtidspar-

kering och boende. Motionen du får genom att välja en parkering lite längre bort 

kommer bara att göra dig gott och du sparar pengar då det är billigare att parkera. 

Smart. Och bra för miljön.

GUL ZON
För dig som behöver ha bil i arbetet eller av någon anledning behöver ha den på 

nära håll. Fördelen är att du kan parkera under längre tid till lägre pris i förhållande 

till den röda zonen. Du kommer snabbt till parkeringen och behöver inte åka in i 

stadskärnan och cirkulera runt.

ELBILSPARKERING
Vi tillhandahåller laddning för din elbil.  

Laddeffekten på ladd plats erna är 3-fas 11KWH  
på respektive uttag. Totalt 102 laddpunkter. 
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FIND & PARK & CHARGE
Som ett viktigt led för oss, att kunna erbjuda ett enkelt sätt att hitta rätt parkering, har vi 
nu glädjen att vara först i Västsverige med en mobil AI-tjänst som visar såväl var det finns 
plats som hur man tar sig dit.

Sedan 2019 har Borås kommuns Parkerings AB arbetat med utvecklingen av den tekniska 
lösningen som skapat tjänsten som underlättar parkering. Tjänsten ger i detta fall staden 
möjlighet att i realtid, se förändringar i parkeringsutbudet som påverkar tillgängligheten för 
resenärer att kunna planera sina resor och parkeringar bättre.

Nya undersökningar visar att de flesta av alla parkeringar i Borås startas via mobiltelefon, 
vilket bevisar att fler och fler planerar sina resor och parkeringar redan innan de startar. 
En mycket positiv effekt av att minska söktrafiken i staden, är att även utsläpp minskar. 
Det är vi både glada och stolta över.
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PARKERA RÄTT OCH LÄTT
Borås kommuns Parkerings AB erbjuder flera möjligheter att parkera, beroende olika behov.

FAST PARKERINGSPLATS
På ett flertal platser i Borås erbjuder vi fast parkering eller så kallade abonnemangsplatser 
som genom hemsidan går att hyra digitalt, månadsvis. I vårt nyaste parkeringshus Vulkanus 
erbjuder vi även 38 abonnemangsplatser med laddmöjligheter.

PERIODBILJETT
Du kan välja mellan att lösa en periodbiljett som gäller dygnet runt, endast dagparkering 
eller nattparkering. Allt för att du bara ska behöva betala utifrån just det behov du har, samt 
för att vi ska kunna optimera och effektivisera nyttjandet av våra platser så bra det går. 
Periodbiljetten gäller i mån av plats och max tillåten p-tid på respektive p-område gäller.

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

ÖVRIGA TILLSTÅND
Följande 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.

Fastighetsägare
Vi erbjuder även fastighetsägare och bostadsrättsföreningar våra tjänster för att tillsammans 
skapa smidiga och väl fungerande parkeringsmiljöer i Borås.
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VÅRA KUNDER 
ÄR BEVISAT NÖJDA
För att kunna upprätthålla god service, bästa möjliga värdskap och erbjuda attraktiva tjänster 
till våra kunder, genomför Borås kommuns Parkerings AB med jämna mellanrum så kallade 
NKI-undersökningar. Ett Nöjd-Kund-Index visar måttet på kundernas uppfattning om vår 
verksamhet. För oss är nöjda kunder ett ovärderligt bevis för vår långsiktiga hållbarhet.  

Undersökningarna genomförs genom kundkontakter som kan ske genom både telefon, 
sms, mail, webbformulär och ibland fysiska möten.

Vi ser alla kontakter som bra tillfällen att fördjupa våra kundrelationer för att ständigt 
kunna utveckla vår verksamhet på ett positivt sätt som skapar bättre förutsättningar för 
framtiden.

De senaste NKI-undersökningarna visar att våra kunder blir mer och mer nöjda med 
vårt arbete. Framför allt har vårt värdskap stor genomslagskraft, vilket vi är mycket 
nöjda över. NKI-undersökningarna är ett bra underlag som ger oss redskap att kunna 
utveckla vår verksamhet utifrån.

  Telefonparkering 93%

  P-automatsbetalning 7%

93% 7%

SÅ HÄR BETALAR VÅRA KUNDER SIN PARKERING
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TRYGGA & SÄKRA
MILJÖER FÖR ALLA
Vi vill att alla våra kunder ska kunna känna sig trygga och säkra i både de fysiska och virtuella 
miljöer där vi verkar. Lika viktigt är det för vår personal som dagligen arbetar i dessa miljöer.

Vår välutbildade personal som rör sig i staden håller alltid god uppsikt på gator och parkeringar, 
har bra kontakt med både polis och säkerhetsvakter. Alla våra fordon är dessutom utrustade 
med larm och hjärtstarter.

Vi uppdaterar och förbättrar kontinuerligt våra parkeringshus för att miljöerna ska kännas 
säkra och trygga. Ljusa färger, bra belysning, intelligenta kameror, uppgraderade brandlarm, 
bättre brandskydd och renoveringar är några exempel på de åtgärder vi arbetar med. 

I nya mobilitetshubbar prioriteras säkerhet och trygghet redan i planeringen för att bidra till 
ökad samhällsnytta. För oss är det alltid viktigt att du som kund känner dig trygg och säker. 
Vad det gäller vår digitala närvaro, följer vi GDPR. 
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EN HÅLLBAR FRAMTID 
Vi fortsätter vårt arbete med en engagerad miljömedveten agenda, där vi både jobbar för 
att kunna bidra till Borås stads miljöbudget och de hållbara framtidsvisioner som staden har.

Vår mobilitetshubb Vulkanus generar fortsättningsvis en hel del värdefull solel, vi utökar hela 
tiden våra anläggningar med fler laddbara parkeringsplatser. Självklart går och cyklar vi så 
mycket vi kan i jobbet. När vi behöver, kör vi någon av våra tre elbilar och två hybridfordon.

Vi engagerar oss mer och mer aktivt i stadens samhällsutveckling där parkeringens roll i 
framtiden kommer att ha en allt större betydelse för både infrastruktur och reseplanering. 
Med alternativa färdmedel och gröna parkeringar som valmöjligheter ökar förutsättningarna 
att bibehålla en långsiktig hållbar stadsmiljö.
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KLIMATSMART ÄR GATSMART
En viktig del i våra handlingsplaner för en bättre miljö är att arbeta med klimatsmarta 

byggnationer som gör minsta möjliga klimatavtryck då vi utvecklar och bygger fastigheter.

I planeringen av vår nya mobiliteshubb Makrillen sker exempelvis valet av stomme genom  

noggranna analyser av vilken typ av material som ger minst miljömässiga avtryck genom 

CO2-utsläpp för att åstadkomma största möjliga miljömässiga samhällsnytta. Vi kommer att 

installera solceller i taket för att skapa en ännu grönare mobilitetshubb i Borås.

Och sedan tar vi nästa steg mot en hållbarare framtid tillsammans.

Visualisering mobilitetshubb Makrillen.
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VÅR DIGITALA MEDARBETARE,
CHAT-ROBOTEN P-RUTAN – TILL EDER TJÄNST!
Vi har nu en artificiell chattbot på hemsidan som kan hjälpa till att besvara de flesta frågor.

Prova gärna själv. Här är några exempel på frågor och svar:

- Parkeringsautomaten är trasig, vad gör jag?

Även när automaten är trasig är du skyldig att betala din parkering. Antingen väljer du att 

betala i nästa automat inom samma zonnummer eller så använder du telefonparkering.  

Vi är tacksamma om du vill meddela oss vid störningar så att vi snabbt kan lösa problemet, 

följ instruktionen på automaten.

- Hur betalar jag min parkeringsplats?

Du kan betala via en parkeringsapp. Det finns flera olika appar att använda som finns tillgäng-

liga både på App Store och Google Play Store. Om du möjligtvis inte har en smarttelefon och 

inte kan använda en app kan du betala med mobilen genom sms. Självklart har vi parkerings-

automater också som tar kort!

- Jag har fått en kontrollavgift som jag vill bestrida.

Du kan bestrida en kontrollavgift som är utfärdad från oss här på Borås kommuns Parkerings 

AB genom att använda vårt webbformulär på hemsidan.

- Var kan jag parkera?

Om du letar efter en parkeringsplats kan du söka efter närmaste parkering.  Du kan söka efter 

närmaste parkering här: Hitta en parkeringsplats (länk till karta).
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DÅ 2021
• Avtal skrivs med mjukvaruleverantör gällande uppföljning/betalning av laddstolpar.

• Projektgrupp för installation av digital parkeringsledning i Borås startar. 

• Sista steget i vår pris och produktstruktur genomförs.

• Chattfunktion på hemsidan kommer igång som komplement till vår kundtjänst.

• Arbetet med att digitalisera alla abonnemangsplatser utvecklas.

• Parkering blir mobilitet.

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

• Övervakningen förbättras och blir mer professionell genom digital teknik.

•  Underhåll och förbättringar av befintliga anläggningar.

• Ett antal direktupphandlingar har genomförts för att utveckla verksamheten under året.

• Förbättringar av in- och utfart på Vulkanus parkeringshus genomfördes.

• Börjar ta betalt för elförbrukningen vid laddning.

NU 2022
• Vi arbetar med att konceptualisera våra parkeringshus, visuellt och funktionellt.

• Arbetet med att skapa tätare kundkommunikation fortsätter.

• Vi utökar närvaron på våra sociala medier.

• Vårt P-ledningssystem vidareutvecklas.

• Fler digitala skyltar kommer på plats.

• Bolaget flyttar in i nya lokaler.
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Stefan Andersson
Fastighetsförvaltare

Alison Lind
Styrelsesuppleant

Kjell Hjalmarsson
Styrelsesuppleant

VÅRT LAGARBETE SKAPAR HELHETEN
Tack till Styrelse och personal samt våra samarbetspartners för ett gott samarbete 2021, 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 Pandora Friedman
Styrelsesuppleant

Keijo Luomala
Styrelsesuppleant

Ronny Nyberg
Styrelsesuppleant

Sarah Ali
Ordförande

Micael Johansson
Styrelseledamot

Daniel Swedengren
Vice ordförande

Annette Bjernhagen
Styrelseledamot

Lars Andrén
Styrelsesuppleant

Christian Ekström
Styrelseledamot

Helena Ruderfors
Styrelsesuppleant

Helena Gustafsson
Kundtjänst

Kent Agartsson
Parkeringsvärd

Nazad Salah
Parkeringsvärd

Birgitta Neugebauer
VD

Fahrad Gholami
Parkeringsvärd

Paula Nyström
Parkeringsvärd

Carina Claesson
Ekonomichef

Fani Vasiliagou Dimopoulou
Parkeringsvärd

Micael Tulin
Parkeringsvärd

Dzemalj Ibrocevic 
Parkeringsvärd

Carina Dukai
Avdelningschef P-övervakning

Peter Ankarloo
Fastighetschef

Kontakta oss gärna via parkeringboras.se

STYRELSEN

MEDARBETARE

Magnus Andersson
Styrelseledamot

Mahlin Dahlqvist Atwa
Parkeringsvärd



Stora Kyrkogatan 12 
503 31 Borås

tel 033-35 32 50 
parkeringboras.se


