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Lerums kommun adderar tjänster uppgående till 
ca 8,5 Msek

Lerums kommun grundskola och gymnasium (”Lerums kommun”) adderar paketerade 
prenumerationstjänster inom arbetsplats som uppgår till ett värde av ca 8,5 Msek inom ramen 
för IT-avtalet med Qlosr Group AB (publ) (”Qlosr Group” eller ”Bolaget”). Affären är ett resultat 
av ett nära partnerskap mellan Lerums kommun och Qlosr Group´s kontor i Göteborg, som 
fokuserat arbetar med affärer och leveranser inom offentlig sektor. Avropet som sker inom 
ramen för befintligt avtal förstärker partnerskapet och visar på hög kundnöjdhet och 
leveransförmåga från Qlosr Groups egna konfigurationscenter med livscykelhantering.

Den paketerade prenumerationstjänsten till Lerums kommun innefattar förkonfigurerad hårdvara 
med tillbehör från Qlosr Groups egna konfigurationscenter. Kundens befintliga uttjänade datorer 
återtas av Bolaget och hanteras på ett miljömässigt korrekt sätt inom ramen för 
livcykelhanteringen med tillhörande säkerhetsåtgärder.

Lerums kommun bedriver kommunal verksamhet i Västra Götalands län med drygt 43 000 
invånare. 

Qlosr Group har tidigare kommunicerat mål gällande omställning från traditionell försäljning av 
produkter och konsulttimmar till paketerade prenumerationstjänster. Denna omställning omfattar 
alla Bolagets affärsområden, små och medelstora företag, privata friskolor och offentliga sektor.

”Vi är otroligt glada att Lerums kommun avropar fler tjänster och vi ser detta som ett tydligt kvitto på 
att våra paketerade prenumerationstjänster tillsammans med ett nära partnerskap är det kunden vill 
ha. Avropet visar också att Bolagets strategi med nära partnerskap och egen producerade 
konfigurationstjänster med livscykelhantering skapar kundvärden som leder till fler affärer”, säger 
Jonas Norberg VD, Qlosr Group AB (publ)

Amudova AB är Qlosr Group AB (publ)s Mentor. Tel: 08-546 017 58, E-mail: .info@amudova.se
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Om oss

Qlosr Group AB (publ) är en helhetsleverantör av IT-lösningar vilket omfattar försäljning och leverans 
av paketerade prenumerationstjänster. Största delen av verksamheten bedrivs på den nordiska 
marknaden och består av paketerade IT-tjänster inom arbetsplats, nätverk och serverdrift. Bolagets 
tre primära målgrupper utgörs av små- och medelstora företag, offentlig sektor samt den privata 
skolsektorn med fokus på större nationella skolkoncerner.
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