
Företagsportalen + digitala tillstånd
Manual - användare



Digitala tillstånd är samma sak som ett tryckt parkeringstillstånd i papper, bara på 
ett nytt sätt. Digitalt.

Det betyder att istället för att lägga en papperslapp i vindrutan, istället uppger vilket 
registreringsnummer som tillståndet hör till. Detta gör du i appen Parkering 
Göteborg eller på Min sida på www.parkeringgoteborg.se

När parkeringsvakten sedan läser av registreringsskylten ser de enkelt att det finns 
ett parkeringstillstånd kopplat till registreringsnumret.

Vad är digitala tillstånd ?



1. Vad är digitala tillstånd?

2. Så här fungerar det

3. Koppla registreringsnummer via appen

4. Koppla registreringsnummer via Min sida

Innehåll manual



Så här fungerar det



• Administratören på ditt företag lägger till dig som behörig för parkeringstillstånd

• Du får då ett mejl med en länk till Min sida på Parkering Göteborgs webb

• Logga in med samma konto du använder i appen Parkering Göteborg
OBS! Har du inte appen redan, ladda ner den och skapa ett konto alt. skapa konto direkt på 
Min sida

• Bekräfta din identitet med BankID och aktivera företagstjänster när du blivit inloggad

• När administratören delat ut ett tillstånd till dig, måste du lägga till ett registreringsnummer för 
att tillståndet ska bli giltigt. 

• Du kan lägga till registreringsnummer i appen eller på Min sida

Så här fungerar det - översikt



1. När administratören lagt till dig 
som behörig för 
parkeringstillstånd får du 
automatiskt ett mejl med länk 
för att logga in/skapa konto på 
parkeringgoteborg.se

Tips!
Ladda gärna ner appen Parkering 
Göteborg om du inte redan har den. 
Via appen kan du enkelt hantera ditt 
tillstånd och parkera på 
besöksparkeringar i Göteborg och 
Mölndal.



2.
Du kommer till denna sida när 
du klickat på länken i mejlet. 

Om du tidigare använt appen eller 
köpt ett parkeringstillstånd av 
Parkering Göteborg/Göteborgs 
Stads Parkering, har du redan ett 
konto.

Har du glömt inloggnings-
uppgifterna, kontakta oss.

031-774 37 00
kundtjanst@parkeringgoteborg.se



3.

Ange ditt personnummer och 
verifiera det med BankID.

Om du någon gång köpt 
parkeringstillstånd av oss, så 
finns ditt personnummer redan 
på kontot, vilket innebär att ditt 
personnummer är för ifyllt. 
Du behöver bara verifiera det 
med BankID.



4. Aktivera företagstjänsterna, 
genom att godkänna villkoren. 



5. Nu är tjänsten aktiverad.
Grattis!



6.
När administratören delar ut ett 
tillstånd till dig kommer du att få 
ett informations sms och ett mejl 
med mer information.



Koppla registrerings-
nummer via appen

För att tillståndet ska bli giltigt behöver du ”koppla” det till ett 
registreringsnummer. Detta gör du enklast i appen Parkering 

Göteborg. I appen kan du sedan lägga till fler 
registreringsnummer ifall du byter bil någon dag.



1.

Logga in i appen Parkering 
Göteborg.

Du hittar ditt tillstånd under fliken 
”Min sida”



2.

Klicka på ”P-tillstånd”



3.

För att tillståndet ska bli 
giltigt behöver du koppla 
det till ett 
registreringsnummer.

Klicka på ”Välj”



4.

Du kan välja att lägga till 
en bil du redan lagt in 
eller lägg till ”nytt fordon”.



5. Så här ser ett aktivt digitalt tillstånd ut när du  
har kopplat ett registreringsnummer till det. 

Här ser under vilken 
period till tillstånd är giltigt.

Har du ett tillstånd 
privat, ser du det 
nedanför.

Du kan när som helst byta 
bil. Då gör du på samma 
sätt. 



Koppla registrerings-
nummer via Min sida

Vill du hellre använda Min sida på 
www.parkeringgoteborg.se så fungerar det bra också.



Gå in på www.parkeringgoteborg.se, 
klicka på ”Logga in”

1.



Logga in med samma uppgifter som 
du använde när du aktiverade 
företagstjänsten.

2.



Klicka på ”Tillstånd och förhyrd plats”
3.



Klicka på ”Hantera tillstånd och 
förhyrd plats”

4.



”Välj” fordon ur listan eller lägg till ett 
nytt

4.



4.
Nu har du kopplat tillståndet till ett 
registreringsnummer. 

Du kan när som helst ändra till en 
annan bil genom att lägga till ett 
nytt registreringsnummer. 

Tillståndet kan bara vara giltigt för 
en bil i taget.



Behöver du hjälp?
Kontakta kundtjänst, vardagar 08.00 – 16.30

031-774 37 00 kundtjanst@parkeringgoteborg.se

www.parkeringgoteborg.se 

mailto:kundtjanst@parkeringgoteborg.se
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