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NUVARANDE SITUATION
• Nuvarande ramavtalsleverantör gällande 

kommunikationsoperatör med tillhörande tjänster är 
Telia och avtalet löper ut 2020-12-31.

• Eftersom Bolina-avtalet är en av våra mest 
uppskattade medlemsförmåner vill vi erbjuda en 
liknande, fast ännu bättre lösning, efter det aktuella 
avtalets utgång.

• Vidare är trenden att ”valfriheten” inte är av så stor 
vikt, utan att fokus i stället är på lågt pris och 
kvalitativ leverans. 



HSB MALMÖS AVSIKT MED UPPHANDLINGEN
HSB Malmös avsikt med denna upphandling är att teckna ramavtal 
med leverantör som levererar digitala kollektiva tjänster samt tjänster 
inom de områden som finns på nästa sida och som uppfyller följande 
övergripande krav:

• Kvalitativa och säkra tjänsteleveranser och till mycket 
konkurrenskraftiga priser

• Effektiv avropsprocess för brf:er och slutkunder/boende

• Godkänner HSB uppförandekod för samarbetspartners

• Aktivt jobbar med hållbarhetsfrågor inom detta avtalssegment

• Standardlösningar framför skräddarsytt

• Förmåga hos leverantören att kunna genomföra 
vidareutvecklingsprojekt (alla typer) på ett kompetent sätt



HSB MALMÖS AVSIKT MED UPPHANDLINGEN
• Kunnande avseende integrationer till olika system och hur 

kommunikationslösningarna ska/bör/kan anpassas

• Vid alla typer av ärenden: snabb återkoppling och snabb hantering

• Transparens och kostnadseffektivitet en självklar del av avtalet, 
men det ska också ge utrymme för innovation och 
kvalitetsförbättringar löpande

• Effektiv samverkansmodell som ger förutsättningar för ett gott 
samarbete på kort och lång sikt

• Effektiva rutiner och processer, inte minst vad gäller administrativa 
spörsmål som t.ex. fakturaadministration, uppföljningsunderlag, 
detaljerad statistik etc. 

• Snabbt övertagande, kort etableringsprocess och eventuellt 
transformation varefter avtalade tjänster måste kunna nyttjas



AVSIKTEN MED UTSKICKAT PROSPEKT 

Mot bakgrund av HSB Malmös avsikt med 
upphandlingen ska prospektet ge leverantören ett 
tillräckligt underlag för att arbeta fram sina lösningar 
inom ett antal områden:

• Kollektiva tjänster för TV, bredband och telefoni

• Tilläggstjänster för boende, exempelvis beställa 
högre bredbandshastighet och fler TV-kanaler

• Fastighetsstyrnings och IoT tjänster

• Wifi lösningar för fastigheter



AVSIKTEN MED UTSKICKAT PROSPEKT

• Säkerhetslösningar som berör de områden som 
efterfrågas i detta prospekt

• Framtida tjänster tex 5G

• Ansluta nya Brf:er, tex nyproduktion

• Företagstjänster för affärslokaler i Brf:er

• Support och SLA



FÖRDELNING AV TJÄNSTER BOLINA 2.0
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KOLLEKTIV ANSLUTNING KONTRA ÖPPET NÄT

+Pris

+Administration

+Trend

 -Valfrihet

 -Flexibilitet

 -Krävande Support



PRAKTISKT KRING NUVARANDE AVTAL BOLINA 2.0

Avtalet upphör automatiskt 2020-12-31, uppsagt av HSB 

Malmö. Brf:en behöver inte säga upp avtalet!

 Individuella avtal bör sägas upp av slutkund för att 

undvika krediteringar m.m, men även dessa avtal ska 

upphöra då Bolina 2.0 inte kommer att existera längre.

Eventuella mail-konto som är kopplade till leverantör 

kommer troligen inte att fungera (Gmail eller annat som är 

oberoende av lev. rekommenderas)

Valet att upphandla ”kollektiva” tjänster grundar sig på vår 

bedömning av omvärld, trend, pris och enkelhet.



PRAKTISKT KRING NUVARANDE AVTAL BOLINA 2.0.

HSB Malmö rekommenderar att brf:en säger upp sina 

befintliga ramavtal utanför Bolina (internet eller kabel-tv) 

eller kollektiva dito med slutdatum 2020-12-31.

Oavsett Bolina-erbjudande är det en fördel att eventuellt 

kunna omförhandla dessa.

 Vi ser gärna att ni inventerar era tekniska uttag och ert 

framtida behov av ett stabilt fastighetsnät, då vi i vår 

upphandling ser dessa tjänster som ytterst kritiska, så 

kommer vår lösning att ta höjd för nuvarande och framtida 

krav! 



PRAKTISKT KRING STÄMMA FÖR BESLUT OM 
KOLLEKTIVA TJÄNSTER

För att ta del av kollektiva tjänster som innebär en 

kostnadsökning för medlem, så rekommenderar HSB 

Malmö ett stämmobeslut.

Enkel majoritet av närvarande medlemmar krävs.

Vi rekommenderar att man endast beslutar om principen 

och ger styrelsen uppdraget att upphandla bästa möjliga 

alternativ.
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