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Ny version av AlkT och OL2, version 8.1 

Landborgen blir en del av Sokigo 
Som skrivits tidigare så ingår Landborgen from 1 jan 2020 i Sokigo. Sokigo har drygt 150 anställda 
och levererar lösningar och tjänster till svenska kommuner baserad på egen programvara 
kompletterad med verksamhetsnära tjänster. Sokigo har idag ett nära samarbete med 
Landborgen som båda är systerbolag inom IT-koncernen Addnode Group. Det pågår ett arbete 
med uppbyggnad och flytt av hemsida, e-postadresser mm. 

 
Nya kontaktuppgifter till kundservice och support 
Kundservice nås på nummer 0771-60 60 70 och är öppen måndag-fredag 08:00 – 17:00. 
Supportärende mejlas till kundservice@sokigo.com. 

 
Utbildning AlkT och OL2 
Vi har ställt in våra användarutbildningar i Göteborg och Stockholm. Vi återkommer med nya 
datum för höstens utbildningstillfällen. Vi erbjuder utbildning hos kund (max 5 deltagare), till 
fasta priser halvdag 5 400 kr och heldag 10 800 kr + tillkommande resekostnader. Vi erbjuder 
även digital utbildning/genomgång via TeamViewer eller Teams. Bokningar kan göras per timme. 
Kontakta fredrik.johansson@sokigo.com för mer information och pris. 

 
Appar 
Många ser fördelarna med att använda appen vid tillsynsbesök där information som registreras 
hamnar direkt i AlkT/OL2 och man slipper dubbelregistrering. Man får upp nödvändig 
information om objektet i appen, som uppdateras per automatik för att ge aktuell information. 
Nyhet är möjligheten att visa bifogade filer som t ex en ritning eller annat som placerats i 
objektmappen. 
 
Information om uppdatering av serverprogramvara skickades ut till befintliga kunder i början av 
februari. Snart släpps uppdateringade appar i Appstore och GooglePlay och finns inte den nya 
serverprogramvaran så kommer apparna sluta att fungera.  

 

Kreditupplysningar direkt i AlkT och OL2 
Vi har tagit fram en modul som gör det möjligt att direkt inifrån systemen hämta 
kreditupplysningar. En enkel knapptryckning tar fram uppgifter om ägare, sökande, personer 
med betydande inflytande m fl. och skapar en händelse i systemet.  Till händelsen bifogas 
automatiskt en PDF-fil med en komplett kreditupplysning. Kontakta kundservice@sokigo.com 
för beställning/frågor. För frågor om kredittjänsten kontakta SYNA. 
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OL2 och ny tobakslag 
Nya tobakslagen trädde i kraft den 1 juli 2019 och innebär bland annat tillståndsplikt för alla som 
säljer tobaksvaror. Anpassning av OL2 med tilläggsmoduler har fortlöpt under hela 2019 och 
andra versionen är nu klar, version 8.1.  

AlkT som diariesystem och elektroniskt arkiv 
AlkT uppfyller de krav som ställs vad gäller ett diarieföringssystem. Det som kommunen själv 
(eller med vår hjälp) kan behöva göra är att; Lägga upp ärende (i första hand), händelser, beslut 
som stämmer överens med kommunens dokumenthanteringsplan för att på så sätt kunna gallra 
på ett enklare sätt. Bestämma i vilket format och/eller upplösning bifogade filer ska ha. Se över 
användarnas behörigheter (ta bort radera-behörigheter mm). Vi erbjuder även en 
dokumentlåsningsmodul till AlkT, där användaren låser ärende med alla ingående 
dokument/bifogade filer när ärendet avslutas. Den används i första hand av kommuner som inte 
sparar några papper. För att ta modulen i bruk krävs en genomgång på plats där modulen 
aktiveras och funktionaliteten gås igenom. Motsvarande funktion kommer kunna erbjudas för 
OL2 inom kort. 

Nya e-tjänster i samband med lagkrav om tillgänglighet till digital offentlig service 
Vi kommer under hösten erbjuda nya e-tjänster till AlkT och OL2. Fokus är 
tillgänglighetsanpassning men med detta följer även ett nytt utseende och ny funktionalitet. 
Tanken är att det även ska vara enklare att integrera till kommunens inloggningslösning (BankID, 
mobilt BankID etc). För kunder som använder AlkT och OL2 se-tjänster idag erbjuds en 
uppdatering till reducerat pris. Kontakta oss för en prisuppgift och bokning av installation. 
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Programförändringar AlkT 
Här följer i sammandrag de huvudsakliga ändringar som gjorts i programmet from version 8.1. 
 
Alkoholdrycksliknande preparat 
Möjlighet för registrering av alkoholdrycksliknande preparat i ärende, beslut och gällande 
tillstånd samt nya AlkT-märken för detta.    
 

 
 
Gällande tillstånd – alkoholdryckslikande preparat (skrivs som klartext)    [GTillALPTL] 
Gällande tillstånd – alkoholdryckslikande preparat (x-fält)    [GTillALP] 
Ärende - alkoholdryckslikande preparat (skrivs som klartext)    [ArendeALPTL] 
Ärende - alkoholdryckslikande preparat (x-fält)   [ArendeALP] 
Beslut - alkoholdryckslikande preparat (skrivs som klartext)   [BeslutALPT] 
Beslut - alkoholdryckslikande preparat (x-fält)   [BeslutALP] 

Exempelmall Tillståndsbevis 
Vi har även gjort en exempelmall för tillståndsbevis som finns på vår hemsida 
http://www.landborgen.se/nyheter/mallar.html  
 
Provsmakning, kryddning 
Möjlighet för registrering av provsmakning och kryddning i ärende, beslut och gällande tillstånd 
samt nya AlkT-märken för detta. Se Dokument – Mallar – Skapa ny mall för att se samtliga AlkT-
märken. 

 
 
 
Nya statistikrapporter för NKI/Insikt 
För kommuner som löpande rapporterar till NKI/Insikt-undersökningar finns tre nya 
statistikrapporter enligt uppdaterad standard från Origo. En för Tillsynsbesök och två för 
Ärenden (urval på antingen avslutsdatum alternativt beslutsdatum). För kommuner som 
handlägger flera kommuner visas kommun/område i sista kolumnen. 
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Rapporterna kan enkelt exporteras till Excel (Inställningar – Excel). 
 
Programförändringar OL2  
Här följer i sammandrag de huvudsakliga ändringar som gjorts i programmet from version 8. 
Uppdatering av onlinemanualen görs löpande och ni hittar den under ”?”. 
 

 
 

Ägare visas fortsatt på försäljningsstället men ska uppgiften ändras görs detta via knappen ”Välj 
ägare”.  
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Ägare väljs sedan från ägare-registret.  
 
 

 
 
Uppgift om ägare visas även under fliken ”Ägare”. Här finns djupare information om ägaren samt 
PBI:er. Ägare-uppgifter kan även ändras härifrån.  
 
 

 
Under ägare-fliken visas även tidigare ägare och sökande (förutsatt att det finns ett öppet 
ärende). 
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Sökande 
Nytt är även ett gemensamt sökande-register. Sökande (”vem ärendet avser”) registreras från 
ärende-bilden. Sökande bör anges för alla registrerade ärende. 
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Beslutsfattare 
Det finns en ny roll på användare, beslutsfattare. Befintliga användare kan tilldelas rollen genom 
att bocka i ”beslutsfattare”. Nya beslutsfattare läggs upp med knappen ”ny”. 

 
 
 

Användare med rollen beslutsfattare dyker upp under rullistan i registreringsbilden för beslut. 
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Dokumentmallar  
Från dokumentmallar finns möjlighet att skapa nya mallar. Många märken är nya och 
uppdatering av era mallar kan behöva göras. 
 

 
Tryck på knappen ”Skapa ny mall” och markera de OL2-märken som är aktuella att använda. 
 

 

Markera önskade OL2-märke, välj flera märken genom Ctrl + klick. När du markerat de märken 
du önskar trycker du på knappen ”Fortsätt >>”. Word öppnas och ett dokument skapas med de 
OL2 märken du valt.  
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Koder 
Under Inställningar – Koder registrerar ni olika kodtyper som ska användas i programmet. 
 
Under beslutskoder läggs koder för beslut upp. 
 
Beslutskoder som ska generera ett tillstånd behöver vara märkta GTDE, GTPH eller GTDI (anges i 
koppling på beslutskoden).  
 
Beslutskoder som avser avslag eller att tillståndet ska upphöra behöver vara märkta med GTDEA, 
GTPHA eller GTDIA. Viktigt för bifall/avslag/upphörs-beslut är att de märks med 
kopplingskoderna som framgår nedan, annars kan automatisk uppdatering av tillståndsstatus 
inte ske. 
 

 
 
 
Inställningar 
Under inställningar finns ny funktionalitet i form av gallring, logg, möjlighet för registrering av 
SMS-texter mm.  
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Anmälan om försäljning 
Anmälan om pågående försäljning styrs precis som tidigare genom markering av typ av 
försäljning. Typ av försäljning ”tobak” kommer finnas kvar. Markeringen styr debitering av 
tillsynsavgift. 
 

 
 
Nya statistikrapporter för NKI/Insikt 
För kommuner som löpande rapporterar till NKI/Insikt-undersökningar finns tre nya 
statistikrapporter enligt uppdaterad standard från Origo. En för Tillsynsbesök och två för 
Ärenden (urval på antingen avslutsdatum alternativt beslutsdatum). För kommuner som 
handlägger flera kommuner visas kommun/område i sista kolumnen. 
 

  
 
Rapporterna kan enkelt exporteras till Excel (Inställningar – Excel). 
 


