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Karlstads Kommun väljer telefoni från Tele2
- halverar kommunens telefonikostnader
Karlstads kommun har tecknat avtal med Tele2 som ny helhetsleverantör av telefoni
som tjänst inom ramen för Kammarkollegiets ramavtal. Avgörande för kommunens val
var Tele2s täckning, pris och service. Avtalet, som värderas till ca 30 miljoner kronor,
sträcker sig över tre år - med möjlighet till ett fjärde år.
Avtalet innebär ett helhetsåtagande för kommunens telefonisystem där Tele2 tillsammans
med det helägda dotterbolaget Datametrix äger och underhåller kommunikationsplattformen.
Tele2s lösningar tillgodoser förutom kraven på kostnadseffektivitet även kommunens högt
ställda krav på täckning och tillgänglighet.
-

Anbudet från Tele2 var starkast totalt sett. För oss innebär det en sänkning av
kommunens telefonikostnader till 7,6 miljoner kronor från nuvarande 16 miljoner
kronor per år. De senaste åren har Tele2 dessutom lagt stora investeringar i regionens
radionät, vilket innebär en mycket god täckning i kommunen, säger Inge Hansson, ITchef i Karlstads Kommun.

Valet av telefonileverantör är mycket viktigt för kommunens del då de vill erbjuda
medborgarna bästa möjliga tillgänglighet till politiker, tjänstemän och servicepersonal. Den
nya plattformen medför också möjligheter att utveckla bra automatiserade telefonitjänster
vilket ytterligare främjar tillgängligheten.

-

Att nu även Karlstads Kommun väljer Tele2 som tjänsteleverantör för sin
telefonilösning är naturligtvis en viktig bekräftelse på såväl vår service och täckning
som vår prisbild. Upphandlingens utfall ger oss goda utsikter om fler affärer inom
Kammarkollegiets ramavtal för kommunikation som tjänst, säger Martin Cullberg,
ansvarig för företagsmarknaden på Tele2.

Tele2 administrerar telefonilösningen samt levererar tjänster inom service, support, och
säkerhet tillsammans med det helägda dotterbolaget Datametrix.
________________________________________________________________

För mer information, vänligen kontakta:
Martin Cullberg, ansvarig för företagsmarknaden på Tele2 Sverige, tel: 070-454 15 11
Pernilla Oldmark, Informationschef på Tele2 Sverige, tel: 070-426 45 45
Johan Hellström, VD Datametrix, tel: 070-7509707
Tele2 är en av Europas ledande alternativa telekomoperatör. Vårt uppdrag är att leverera prisvärd och enkel kommunikation för alla,
alltid. Tele2 strävar efter att alltid erbjuda marknadens bästa priser. Vi har 24,5 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 2008 omsatte bolaget 39,5 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 8,2 miljarder
kronor.

