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Tele2 och Göteborgs stad i ny affär om M2M
Tele2 tar hem avtalet när staden upphandlar M2M som tjänst för inhämtning av
elförbrukning och hantering av larmanläggningar. Funktion, pris och kvalitet var
avgörande kriterier i upphandlingen.
Göteborgs stads behov av M2M-kommunikation har ökat kraftigt sedan den manuella
avläsningen av elförbrukningen ersatts med elmätare som läser av och kommunicerar direkt
med stadens datorer. För cirka 20 000 av Göteborgs stads M2M-abonnemang behövde man
hitta en kompetent leverantör som kunde säkra kvaliteten.
– Tele2 vann uppdraget eftersom de lämnade det förmånligaste anbudet och uppfyllde vår
kravspecifikation bäst. Dessutom har vi tidigare haft avtal med Tele2 inom mobiltelefoni och
vet att de är pålitliga och duktiga leverantörer, säger Jan Andersson, team leader på
Upphandlingsbolaget inom Göteborgs stad.
Avtalet innebär att Göteborgs stad och dess bolag kommer att använda simkort med M2M
från Tele2 vid nyteckning av elmätare och eventuella byten under avtalstiden. Även
larmanläggningar, såsom larmfunktionen i hissar och liknande händelselarm, ingår i avtalet.
– När kommuner upphandlar är oftast pålitlighet, flexibilitet och pris de viktigaste kriterierna,
och så är det även för Göteborgs stad. Att Tele2 återigen får det här förtroendet i ett avtal ser
vi som ett starkt bevis på att vi tillgodoser dessa krav, säger Johanna Berlinde, ansvarig för
produktledning på Tele2 Business.
Avtalet löper under 4 år med ett ordervärde på cirka 2 miljoner kronor.
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TELE2 ÄR EN AV EUROPAS LEDANDE TELEKOMOPERATÖRER OCH TILLHANDAHÅLLER
ALLTID DET BÄSTA ERBJUDANDET. Vi har 32 miljoner kunder i 11 länder. Tele2 erbjuder produkter och
tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, kabel-tv och innehållstjänster. Ända sedan Jan Stenbeck
grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade
spelare. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2010 omsatte bolaget 40,2 miljarder kronor och
presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 10,3 miljarder kronor.

