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Tele2 ökar tillgängligheten för Tyresö kommun  
- Täckning avgörande när kommunen upphandlade kommunikation som tjänst 

 
Tyresö väljer Tele2 och Datametrix för att leverera en mobil och modern 
kommunikationslösning till kommunen. Funktion, täckning och kvalitet var avgörande 
faktorer i upphandlingen. Avtalsperioden sträcker sig över tre år och ordervärdet uppgår 
till 17 miljoner kronor.  
 
Tyresö kommun väljer nu att se över sin befintliga telefoniplattform för att få utrymme för fler 
mobila funktioner så som fler mobiltelefoner, kalenderfunktion och mail i mobil. Mobiliteten ska 
effektivisera kommunens arbete och samtidigt öka tillgängligheten. Eftersom kommunen har 
många fältarbetare var täckningen i hela Tyresö kommun ett viktigt kriterium i upphandlingen.  
 

- För att vi ska kunna dra nytta av ett mobilt arbetssätt krävs full täckning oavsett var i 
kommunen man befinner sig. Tele2 gjorde en fysisk mätning med mycket goda resultat 
och vi har fullt förtroende för deras nät. Dessutom får vi nu enklare administration där 
Tele2 tar totalentreprenad, säger Anneli Jansson, enhetschef telefoni på Tyresö kommun.  

 
Med det nya avtalet står Tele2, tillsammans med helägda Datametrix, för installation, 
driftsättning, förvaltning och support. Plattformen integrerar fast och mobil telefoni och ger 
kommunen en ökad valfrihet att kunna välja till tilläggstjänster som exempelvis utökad mobilitet.  
 

- Vi ser ett växande behov från kommuner och organisationer att få en mer mobil 
telefonilösning utan att göra det omständigt och kostsamt. Det nya avtalet bekräftar vår 
förmåga att leverera en kommunikationsplattform som ställer höga krav på flexibilitet, 
kvalitet och enkelhet, säger Martin Cullberg, ansvarig för företagsmarknaden Tele2 
Sverige. 

 
------------------------------------------------------- 
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 29 miljoner kunder 
i 11 länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast och mobil telefoni, 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 2009 omsatte bolaget 39,5 
miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 9,4 miljarder kronor. 


