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Tele2 får förlängt förtroende av
Stockholms stad
Tele2 får fortsatt förtroende att sköta Stockholms stads datanät efter att ha vunnit en ny
upphandling med S:t Erik kommunikation AB. Avtalet omfattar drift- och supporttjänster
som ska möjliggöra effektiv datakommunikation för Stockholms stads verksamheter, till
ett totalt värde av cirka 600 miljoner kronor.
Tele2 är sedan 2015 leverantör av Stockholms stads datakommunikationstjänster via ett
fyraårigt avtal med S:t Erik kommunikation AB, som ansvarar för att handla upp, administrera
och utveckla Stockholms stads interna kommunikationsnät. Totalt knyts verksamheter på drygt
4 000 adresser över staden ihop, och till nätet är runt 40 000 medarbetare och cirka 100 000
elever uppkopplade. I juni vann Tele2 förnyat förtroende gällande den fortsatta leveransen till
Stockholms stad som inleds i slutet av 2019.
– Stockholms stad är beroende av kommunikationstjänster som säkerställer hög tillgänglighet,
driftsäkerhet och tillförlitlighet vilket gör förlängningen av avtalet med S:t Erik kommunikation
extra hedervärt för oss på Tele2. Vi är stolta över att få fortsatt förtroende och ser fram emot
att fortsätta leverera teknisk utveckling och en hög innovationsnivå för att tillgodose stadens
behov av stabila kommunikationslösningar, säger Samuel Skott, vd på Tele2 Sverige.
I uppdraget ska Tele2 fortsatt ha helhetsansvar för driften av Stockholm stads datanät samt
installation av produkter och datakommunikationsnät. Avtalet innefattar även konsultstöd,
säkerhetstjänster och beredskap, inklusive utveckling av nya lösningar. Affären sträcker sig
över fyra år med möjlighet till förlängning, och har ett totalt värde på cirka 600 miljoner kronor.
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TELE2 SER DET SOM SIN STÖRSTA UPPGIFT ATT GÖRA DET MÖJLIGT FÖR ALLA ATT LEVA ETT MER
UPPKOPPLAT LIV. Vi tror nämligen att det uppkopplade livet är ett bättre liv. Vi arbetar därför för att data ska bli mer
tillgängligt för våra kunder oavsett när de behöver det eller var de befinner sig. Ända sedan Jan Stenbeck grundade
Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2
erbjuder tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, innehållstjänster samt globala IoT-lösningar. Våra 17
miljoner kunder i åtta länder njuter av en fantastisk trådlös upplevelse genom våra prisbelönta nätverk. Tele2 är noterat
på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2017 omsatte bolaget 25 miljarder kronor och presenterade en EBITDA på 6,4
miljarder kronor. För finansiella definitioner, vänligen se sista sidorna i årsredovisningen 2017. Följ @Tele2group på
Twitter för de senaste uppdateringarna.

