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Kontakt

Vid frågor är du välkommen att kontakta oss på

ombud@ostgotatrafiken.se.

Behandling av ansökan

När du skickat in din ansökan gör vi en bedömning om du kan bli ak-

tuell som ny återförsäljare. Saker vi undersöker är din butiks tillgäng-

lighet och öppettider, avstånd till andra köpställen, omfattningen av 

kollektivt resande i ditt område mm. Det kan även bli aktuellt med ett 

personligt besök för att titta närmare på din butiks specifika förutsätt-

ningar.

Kreditbedömning

Du ska vara registrerad för F-skatt och finnas i Bolagsregistret. Till 

ansökan ska du bifoga F-skattebevis och eventuellt utdrag ur Bolags-

registret, inte äldre än två månader. Vid avtalstecknande eller när du 

ska omfattas av ombudsavtal tecknat med Östgötatrafiken, ska kopia 

på dessa dokument lämnas.

Butikens årsomsättning ska uppgå till minst 1 miljon kronor och 

dokument som styrker detta ska uppvisas på begäran. Vi gör även 

en kreditprövning av ditt företag för att säkerställa att företaget är 

kreditvärdigt. Vi tar hänsyn till deklarerad årsomsättning, och om du 

eller ditt företag har några betalningsanmärkningar. Vi förbehåller oss 

rätten att pröva alla ombuds kreditvärdighet kontinuerligt.

Här kan du läsa om de villkor du behöver uppfylla för att bli återförsäljare 
av Östgötatrafikens biljetter. 

Intresserad av att
bli försäljningsombud?

Företag som är i konkurs, likvidation eller liknande, är föremål för ansökan 

om sådant förfarande eller är dömd för brott avseende yrkesutövningen, 

har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen, eller inte har fullgjort 

skyldigheter avseende socialförsäkringsavgifter och/eller skatter kommer 

inte att godkännas som ombud.

Östgötatrafikens villkor

• Butik får inte sälja varor, tjänster som för-

knippas med våld, droger eller diskriminering.

• Butik som anordnar lotterier (automatspel 

eller liknande) ska visa att dessa är godkända 

av lotteriinspektionen eller annan tillstånds-

myndighet beviljad med erforderliga tillstånd.

• Butikens öppettider ska i möjligaste mån 

vara anpassade till resenärers behov under 

vardagar och helger. 

• Butik ska ha öppettider tydligt synliga på 

butikens utsida. 

• Butik ska ha tillgång till internet och en 

egen fungerande e-postadress för att ta emot 

information från Östgötatrafiken.

• Butikspersonal och anställda ska förstå och 

tala det svenska språket.

• Butik ska bedömas uppnå en försäljning 

av Östgötatrafikens biljetter till minst 50 000 

kronor/år.

Övriga krav

Butiken ska ha en miljö godkänd av Östgötatrafiken. Det ska vara god 

ordning, rent och snyggt och finnas möjlighet att i och runt butiks-

miljön exponera det marknadsföringsmaterial vi tillhandahåller. 

Om du blir godkänd

Om vi gör en positiv bedömning av din ansökan skriver vi ett avtal om 

ombudsförsäljning och påbörjar arbetet för att starta upp försäljning 

hos dig.


