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1 Generell funktionalitet
1.1 Kompletterande uppgifter gällande nyanlända

1.1.1 Bakgrund och syfte
För att kunna ta ut statistik kring de nyanlända en myndighet hanterar har flera fält lagts till under
en brukares kompletterande personuppgifter. Dessa fält ligger som grund för att skapa underlag
för återsökning till Migrationsverket. Viss information kommer automatiskt att hämtas från BFR så som Folkbokföring i aktuell kommun och svenskt medborgarskap. Resterande fält måste manuellt
fyllas i av användaren.

1.1.2 Vad är utvecklat
Vyn Personuppgifter innehåller nu under Kompletterande personuppgifter fält som berör
information om nyanlända. Fältet Född utomlands är borttaget från vyn då de nya fälten
ersätter dess funktionalitet. Följande fält har tillkommit:
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Beteckning

Fält

Inmatning

Syfte

Uppehållstillstånd

Datum

Manuellt

Nytt fält för att fylla in avslutsdatum för
uppehållstillstånd

Folkbokföring i
första kommun

Dropdown
och datum

Manuellt

Ange första kommunen som den nyanlände
folkbokfördes i samt vilket datum detta
skedde

Mottagning i
aktuell kommun

Datum

Manuellt

Ange vilket datum den nyanlände togs emot i
aktuella kommunen

Folkbokföring i
aktuell kommun

Datum

Automatisk

Hämtar aktuellt folkbokföringsdatum för den
nyanlände

Datum

Hämtar datum då nyanlände blev svensk
medborgare. Vid inmatning så läggs
automatiskt ett svenskt medborgarskap till
Automatisk under Medborgarskap på aktuell person.
Skulle det svenska medborgarskapet tas bort
från Medborgarskap tas även datumet i
datumfältet bort.

Svenskt
medborgarskap

Anteckning

Textbox

Manuellt

Här kan användaren skriva anteckningar om
vilken form av uppehållstillstånd det gäller och
annat kring den nyanlände som handläggarna
behöver för sin handläggning av ärenden.
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1.2 Sök initiering
1.2.1

Bakgrund och syfte

För att göra sökningar mer specifika i Combine så har nu en sökfunktion för Initieringars id
implementerats i syfte att söka fram en specifik initiering. Denna utveckling gynnar också
felrapporteringar av systemet kopplat till specifika brukare där personuppgifter behöver
kompletteras i beskrivningen. Nu skall det räcka med enbart initieringens id för att få
information om vilken brukare ärendet berör.

1.2.2 Vad är utvecklat
Möjligheten att söka efter en initiering baserat på initieringens id via menyvalet Sök initiering
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Sökfunktion
Sökning av önskad initiering sker via vyns sökfält. Sökning på initieringars id behandlas enbart
när hela initieringens id är inmatat. Det är alltså inte möjligt att söka efter en initiering med
sökningen "224" om initieringens id är "22443". Hela initieringens id måste vara med i
sökningen. Vid korrekt inmatning av initieringens id kommer enbart denna initiering att
presenteras.

Förhandsvy
När en initiering presenteras i sökresultatet går det att se mer information om initiering genom att
klicka på den. Förhandsvyn presenterar information om vad initieringen avser, initieringsdatum,
initieringstyp, åtgärdsdatum, åtgärdstyp och Registeringsdatum
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Öppna initiering
För att öppna initieringen så finns det nu tre tillvägagångssätt:
1. Ikonen för öppna initiering -

2. Knappen för Öppna initiering på förhandsvyn -

3. Högerklick - Öppna initiering -
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1.3 Sök i socialregister/personakter

1.3.1 Bakgrund och syfte
I transformeringen av Combine har nu sökfunktionen i socialregister/personakter fått ett nytt
utseende och förbättrad i hantering relaterat till sökning på brukare.
1.3.2 Vad är utvecklat
Sökning av brukare i socialregister/personakter har fått nytt utseende i linje med
transformeringen samt utökad funktionalitet i sökning på brukare. Sökvyn behandlar nu
snabbsök, avancerad sök, förhandsvy av kundkort, öppna initiering och skapa initiering.
Snabbsök
I tidigare design av Combine har sökningen på personnummer, förnamn eller efternamn gjort i
egna sökfält. I utvecklingen av sökfunktioner finns det ett fält för snabbsök. I detta fält är det
möjligt att söka efter hela eller delar av förnamn, efternamn eller personnummer. Notera att det
enbart går att söka fram brukare utefter namn, efternamn eller personnummer om datan är
inmatad på rätt sätt. Till exempel "And Svenss 1950" för att få träff på Anders Svensson född
1950. Det går alltså inte att söka på "nde venss 9500" och få fram Anders Svensson född 1950
som resultat
Sökningen påbörjas 0.5 sekunder efter att man slutat skriva.

Vi hämtar ut alla delar som skrivs i denna rutan och testar dem både mot för- och
efternamn. En sökning på Anders kommer då ge träff på alla som heter Anders i förnamn eller
ett efternamn som börjar med Anders.

Release 1.18
2019-01-24
Sid 9 (13)

Avancerad sök
Vill man söka på annat än förnamn, efternamn eller personnummer kan man använda sig av
avancerad sökning. Där finns möjlighet att även söka på Dossiernummer, Klientkod eller GUID
(serienummer). Avancerad sök behandlar även för- och efternamn. Här går det dock att söka på
"nde" eller "venss" för att får fram information om brukaren.
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Förhandsvy kundkort
När en brukare presenteras i sökresultatet går det att se mer information om brukaren genom att
klicka på den. Förhandsvyn presenterar information som status (ikoner för sekretess och
avliden), förnamn, efternamn, personnummer, adress, postnummer, ort, behov av tolk, primär
kontaktväg samt kontakter med information om namn och telefonnummer.
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Öppna kundkort
För att öppna kundkortet markerar man en rad och väljer sedan ett av tre sätt för att öppna:
1. Ikonen i höger hörn för att öppna kundkort 2. Knappen "Öppna kundkort" på förhandsvyn -

3. Högerklick - Öppna kundkort Ny initiering
För att skapa en ny initiering markerar man en rad och väljer sedan ett av två sätt för att öppna:
1. Ikonen i höger hörn för att skapa ny initiering -

2. Högerklick - Ny initiering
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1.4 Sök process
1.4.1 Bakgrund och syfte
För att göra sökningar mer specifika i Combine så har nu en sökfunktion för process id
implementerats i syfte att söka fram en specifik process. Denna utveckling gynnar också
felrapporteringar av systemet kopplat till specifika brukare där personuppgifter behöver
kompletteras i beskrivningen. Nu skall det räcka med enbart processens id för att få
information om vilken brukare ärendet berör.

1.4.2 Vad är utvecklat
Möjligheten att söka efter en process baserat på processens id via menyvalet Sök process

Sökfunktion
Sökning av önskad process sker via vyns sökfält. Sökning på processens id behandlas enbart
när hela processens id är inmatat. Det är alltså inte möjligt att söka efter en process med
sökningen "214" om initieringens id är "21409". Hela processens id måste vara med i
sökningen. Vid korrekt inmatning av processens id kommer enbart denna process att
presenteras.
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Förhandsvy
När en process presenteras i sökresultatet går det att se mer information om processen genom att
klicka på den. Förhandsvyn presenterar information om vad processens start- och slutdatum,
processtyp, processtatus samt ansvarig.

Öppna process
För att öppna processen så finns det nu tre tillvägagångssätt:
1. Ikonen för öppna process -

2. Knappen för Öppna process på förhandsvyn -

3. Högerklick - Öppna process -

