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Tele2 effektiviserar telefonin i Kungsbacka kommun
- Vinner avtal när kommunen upphandlar kommunikation som tjänst
Kungsbacka kommun anlitar nu Tele2 för att integrera all telefoni. Funktion och
kvalitet var avgörande i upphandlingen som är en del i att göra kommunens
kommunikation mer modern och effektiv.
Kungsbackas mål med upphandlingen var att förbättra kommunens kommunikation och
samtidigt göra medarbetarna mer tillgängliga. I det nya avtalet samlas all telefoni hos Tele2
som även förser kommunens medarbetare med mobila eller fasta anknytningar. På det viset
blir även medarbetare med stort behov av rörlighet i arbetet lättare att nå.
-

Den nya integrerade lösningen är både mer effektiv och mer prisvärd än vad vi har
haft tidigare. Tele2 vann uppdraget eftersom de uppfyllde vår kravspecifikation bäst,
säger Per Elofsson, ansvarig för utveckling av telefoni på Kungsbacka kommun.

Tele2s lösning för Kungsbacka innebär, förutom en fullt integrerad och utlagd
kommunikation, även att den är skalbar och kan anpassas efter en framtida tillväxt i
kommunen.
-

När kommuner upphandlar kommunikation som tjänst är oftast såväl pålitlighet och
flexibilitet som pris de viktigaste kriterierna, så även för Kungsbacka. Att Tele2
återigen får det här förtroendet i ett avtal ser vi som ett starkt bevis på att vi tillgodoser
dessa krav, säger Martin Cullberg, ansvarig för företagsmarknaden Tele2 Sverige.

Avtalet mellan Kungsbacka kommun och Tele2 omfattar cirka 5000 fasta och mobila
anknytningar.

För mer information, vänligen kontakta:
Martin Cullberg, ansvarig för företagsmarknaden Tele2 Sverige, tel: 070-454 15 11
Annika Kristersson, Presschef Tele2 Sverige, tel: 070-426 41 28
TELE2 ÄR EN AV EUROPAS LEDANDE TELEKOMOPERATÖRER OCH TILLHANDAHÅLLER ALLTID DET
BÄSTA ERBJUDANDET. Vi har 31 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.

