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Tele2 sluter avtal med 19 stockholmskommuner om fast och 
mobil telefoni  
 
Tele2 har tecknat avtal med IT-Forum Stockholms län som på uppdrag av 19 
kommuner upphandlat bland annat fast och mobil telefoni. Avtalet sträcker sig under 
36 månader och omfattar mellan 6 000-7 000 mobilabonnemang samt kommunernas 
samtliga fasttelefonianknytningar. Ordervärdet beräknas uppgå till minst 70 miljoner 
kronor.  
 
För flertalet av kommunerna innebär avtalet en förlängning, då de sedan tidigare haft 
Tele2 som helhetsleverantör av telefoni. Tele2 vann upphandlingen i konkurrens med 
övriga leverantörer genom att lämna det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet med 
hänsyn till upphandlingskriterierna.  
 
– I och med att kommunerna har gått ihop i en gemensam upphandling kommer de att 
kunna sänka sina telefonikostnader med i genomsnitt 30-50 procent, säger Kerstin 
Engman, verksamhetsansvarig för IT-Forum. Tele2 uppfyllde samtliga kriterier i 
upphandlingen väl, priset var dock den absolut avgörande faktorn som gjorde att valet 
föll på dem även denna gång.  
 
– Det ställs hårda krav inom den offentliga sektorn på att hålla nere utgifterna och 
samtidigt ha bra funktionalitet. När vi nu får förnyat förtroende av IT-Forum, kan vi 
med våra låga priser och höga kvalitet fortsätta att bidra till sänkta telefonikostnader 
för de anslutna stockholmskommunerna, säger Markus Täkte, ansvarig för 
företagsmarknaden hos Tele2.  
 
De 19 kommuner som omfattas av avtalet är: Ekerö, Järfälla, Lidingö, Nacka, 
Norrtälje, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Sollentuna, Solna, Tyresö, Täby, Upplands 
Bro, Upplands-Väsby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö, Sigtuna och Österåker.  
 
 
För mer information, vänligen kontakta:  
Markus Täkte, ansvarig företagsmarknaden på Tele2 Sverige AB,  
tel. 08-56 26 46 88 eller Tele2 Mediaservice 08-5626 4626 
 
 
Tele2 är Europas ledande alternativa telekomoperatör. Vårt uppdrag är att leverera billig och enkel 
telekom för alla i Europa. Tele2 strävar efter att alltid erbjuda marknadens bästa priser. Vi har över 
30 miljoner kunder i 22 länder. Tele2 erbjuder fast och mobil telefoni, bredband, datanättjänster, 
kabel-TV och innehållstjänster. Ända sedan Jan Stenbeck grundade bolaget 1993, har vi varit en tuff 
utmanare till de gamla statliga monopolen. Tele2 är noterat på Stockholmsbörsen sedan 1996. Under 
2005 omsatte bolaget 50 miljarder och uppvisade en vinst (EBITDA) på 6,6 miljarder kronor. 
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