
Roadmap för Ecos under 2020 och 2021                       (november 2020) 
Fokus för utvecklingen av Ecos under 2020 och 2021 är att förbättra och förfina systemets befintliga 

funktioner, utöka med en del ny funktionalitet samt hantera de ändringar som behöver göras till följd 

av nya riktlinjer från bl.a. SKR, Narturvårdsverket och Livsmedelsverket. Vi bevakar och följer 

utvecklingen kring animaliska biprodukter och små avlopp. Ett annat mycket viktigt mål är att 

hantera tekniska skulder och skapa bättre förutsättningar för ett mer effektivt utvecklingsarbete 

längre fram. 

Under 2020 är två versioner planerade; version 2.6 släpptes under april månad och version 2.7 

planeras i oktober. Under 2021 är två versioner planerade; version 2.8 i april och version 2.9 i 

oktober.  

Planen nedan är preliminär. Funktioner kan flyttas mellan de angivna versionerna eller senareläggas. 

  



Version 2.8 
Beslutshantering 
Visa ej tidsbundna beslut på anläggning, 
markera handlingar som visas på anläggning 

Decisions 
Show specified documents on facility overview, 
not all of them 

Debitering 
Utöka stöd för debitering med flera alternativ 

Billing 
Extended options for making billing basises 

Ommodellering 
Beslut/ärendetyp/handling 

Remodelling  
Decisions/process types/documents 

Startsida 
Förbättringar 

Startpage 
Improvments 

Part 

• Prestandaförbättringar i hantering av parter 

• Förbättrad översikt (2.7 och 2.8) 

Party 

• Performance improvement for parties 

• Changed party overview (2.7 och 2.8) 

Handlingar 

• Ändrad hantering av PDF-konvertering 

• Låsningshantering (Check in/Out) 

Documents 

• Changed handling of PDF-conversion 

• Check in/out documents when editing 

Anläggning 

• Tillåta flera fastigheter för en anläggning  

• Anpassa enskilt avlopp till HaV:s standard 

Facilities 

• Allow several real estates for a facility 

• Harmonize individual sewage to national 
standard 

Arkivering och gallring 

• Återläsning från DA (status för jobbet) 

• Fler exportformat och originalhandling 

• Uppdatera format och standard 

• Archiving and weeding of documents  

• Feedback from DA (Status) 

• More export formats and original document 

• Update format and standards 

Inläsning av analysresultat från fil till mätpunkt 
(ej radon)  
Delimplementation 

Uploading analysis results from file to 
measurement site (not radon) 
Partly implementation 

Nämndhantering 
API: Återläsning från externa system 

Board decision 
Importing decisions from external systems 

Radonmätplats 

• Koppla till objekt.  

• Ev. för alla anläggningstyper 

Radon measurement site 

• Connect to facility collection.  

• Maybe for all facility types 

Stockholm 

• Återstående punkter 

Stockholm 

• Remaining things 

Övriga API:er 

• Stödmetoder 

API:s 

• Support methods 

Loggning och säkerhet 
Förbättringar av loggning och säkerhet (2.8 och 
2.9 

Logging and security 
Extended logging and security (2.8 and 2.9) 

Expediering 

• Markera expediera till e-tjänst 

• Stöd för mina meddelanden 

Dispatch 

• Marked as dispatched to e-service 

• Support for national message e-service 

Makulera ärenden 
Se över processen och vad som ska hända vid 
makulering 

Weed case 
Process review, and decide what is supposed to 
happen 

 

  



Version 2.9 
Radon  
Automatisk inläsning av radonresultat från fil till 
radonmätplats 

Radon measurements 
Automatically uploading radon results from 
file to radon measurement site 

Loggning och säkerhet 
Förbättringar av loggning och säkerhet (2.8 och 2.9 

Logging and security 
Extended logging and security (2.8and 2.9) 

Flytta rollhantering in i Ecos 
Hantera rollerna i Ecos, bli oberoende av AD 

Move user groups in to Ecos 
Handle the user groups in Ecos, not in the AD 

Remisshantering 
Funktion för sammanhållen hantering av remisser 

Referral 
Separate function for handling questions to 
neighbours and other relevant parties  

Anläggning 

• Markera en anläggnings utbredning i kartan 

Facilities 

• Mark the area of a facility in the map 

Historik 

• Historisera sådant som missas idag 

• På rätt nivå (t.ex. per artikel, inte process) 

History 

• Historize those things missed today 

• On the right level (e.g. on articles, not on 
processes) 

SLV 

• Ändringar av tillsyn inför 2022 

• Ändringar I livsmedelsrapporteringen för 2021 

Food facilities 

• Updates for inspections 2022 

• Updates for reporting of 2021 

Tillsyn/Kontrollförordningen  
Anpassning till ny kontrollförordning (2.9 eller 
senare) 

Inspections 
Changes to new inspection rules (2.9 or 
later) 

Arkivering 

• Återläsning från DA (Handlingar) 

Archiving 

• Feedback from DA (Read documents) 

Stöd för KIVRA/Min myndighetpost 
Implementera stödet 

 

Aktuella data 
Uppdateringsrutin mot FB avseende 

• ändrade fastighetsägare,  

• ändrade fastighetsbeteckningar och 

• partsnamn  

Currently correct data 
Updating routine for FB-data, regarding 

• changed real estate owners  

• changed real estate names/numbers, and 

• changed party names 
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