
 
 
 
Pressmeddelande  

Statens Institutionsstyrelse väljer Decerno för 

utveckling av nytt verksamhetssystem – 

ordervärde 25 MSek 

Stockholm den 27 augusti, 2018 

Decerno, dotterbolag till Addnode Group, har tecknat avtal med Statens Institutionsstyrelse, SiS, om 

att utveckla och förvalta ett nytt skräddarsytt verksamhetssystem för myndighetens kärnverksamhet. 

Avtalet gäller utveckling och förvaltning och löper över fem år med möjlighet till förlängning i 

ytterligare fyra år. Ordervärdet för de första fem åren beräknas till cirka 25 MSek. 

Decerno vann avtalet i hård konkurrens i en offentlig upphandling.  

–  Med vår unika erfarenhet av att utveckla verksamhetsstöd för andra myndigheter som till 

exempel Barn- och ungdomspsykiatrin inom SLL och Åklagarmyndigheten kunde vi skapa ett 

vinnande erbjudande. Vi är mycket stolta över det förtroende vi fått från SiS. Det visar att vi är en 

ledande leverantör av skräddarsydda system för kunder med höga krav. Vi ser fram emot att 

samarbeta kring digitaliseringen av SiS verksamhet, säger Mats Dahl, VD på Decerno.  

Systemets huvudsakliga funktioner omfattar journal- och dokumentationsstöd. Det kommer att 

användas av flertalet av SiS cirka 3000 anställda. 

För mer information, vänligen kontakta: 

Mats Dahl, VD, Decerno AB, 08 630 75 15, mats.dahl@decerno.se  

Om Decerno 

Decerno utvecklar och designar skräddarsydda system med helhetsansvar. Det ger kunderna ökad 

effektivitet, unika konkurrensmedel och en enklare vardag. Vi stödjer alla faser från förstudie och 

utveckling till förvaltning och support. Decerno har kontor i Stockholm, Kista, Uppsala, Göteborg och 

Sevilla med totalt cirka 115 medarbetare. Decerno är en del av Addnode Group vars B-aktie är noterad 

på Nasdaq Stockholm. För mer information se www.decerno.se. 

Om Statens Institutionsstyrelse 

SiS, Statens institutionsstyrelse, är en statlig myndighet som ansvarar för individuellt anpassad 

tvångsvård. SiS behandlar ungdomar med allvarliga psykosociala problem och vuxna med 

missbruksproblem. SiS tar också emot ungdomar som har dömts till sluten ungdomsvård. 

Myndigheten har 24 särskilda ungdomshem med drygt 700 platser och elva LVM-hem med knappt 

400 platser för vård av vuxna missbrukare. Institutionerna är placerade över hela landet.  
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