
SOKIGO 
Box 315 
731 27 Köping 
08-23 56 00 
info@sokigo.com  
www.sokigo.com  
Org.nr: 556550-6309 

 

  

 

OL2 



 

Produktblad OL2 

TILLSYN ÖVER FÖRSÄLJNING AV FOLKÖL, TOBAK, 

RECEPTFRIA LÄKEMEDEL OCH E-CIGARETTER 

 

OL2 är ett fristående program för hantering av kommunernas tillsyn över försäljning 

av folköl, tobak, receptfria läkemedel och e-cigaretter. Systemet är utvecklat med ett 

gränssnitt och en teknisk miljö som överensstämmer med AlkT (system för 

hantering av serveringstillstånd).  

Programmet används för närvarande av mer än 160 av Sveriges kommuner. 
 

FÖR VEM? 

OL2 är för dig som handlägger kommunens tillsyn över försäljning av folköl, tobak, receptfria 

läkemedel och e-cigaretter. 

  

VARFÖR OL2? 

Tanken med OL2 är att du som användare ska få ett komplett arbetsredskap för handläggning av 

tillsyn över folköl, tobak, receptfria läkemedel och e-cigaretter.  

Systemet innehåller moduler för: Tillsyn, Bevakning, Uppföljning, Statistik och Avgifter.  

ATT ANVÄNDA OL2 

Grunden i OL2 är ett register över försäljningsställe. För varje försäljningsställe registreras 

uppgifter om adresser, telefon, e-post, ägare etc. För varje FS registreras dessutom område, 

kategori och försäljningskod. 

För varje försäljningsställe kan man därutöver löpande registrera händelser och där igenom få en 

översiktlig historik över vad som skett eller gjorts i anslutning till ett försäljningsställe. Till 

händelserna kan knytas dokument som med hjälp av mallar kan hämta data ur systemet. 

 

I OL2 kan även ärenden registreras. Det kan gälla en utredning, ett tillsynsärende eller liknande. 

Händelser (inkl. beslut) kan sedan knytas till ett visst ärende. 

 

I tillsynsdelen registreras tillsynsbesök. Till ett tillsynsbesök kan du koppla ett dokument och/eller 

bifogade filer.  

Via uppföljningsdelen kan du söka efter och välja ut information om bl.a. försäljningsställe, 

tillsynsbesök, händelser mm för att sedan kunna skapa listor, rapporter, adressetiketter och göra 

utskrifter. Informationen kan enkelt föras över till Excel.  
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Statistikdelen innehåller färdiga statistikrapporter. Statistikrapporter innefattande statistik per 

administrativt område eller geografiskt område kan tas fram för registrerade försäljningsställen, 

händelser, tillsynsbesök mm.  

 

Tillsynsavgifter kan hanteras av OL2 och debiteringslistor kan tas fram, innehållet kan varieras 

med hjälp av olika urval. För kommuner som använder integration till kommunens 

debiteringssystem (tilläggsmodul) kan OL2 skapa en fil som kopieras till önskat ställe i kommunens 

nät för inläsning i debiteringssystemet. 

 

VÄX VIDARE! 

Till systemet finns även en rad tilläggsmoduler; OL2 WS, ekonomiintegration, e-tjänst, mobil 

tillsyns App, och SMS. 

 

 

 

 
 
 


