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Till statsrådet Ebba Busch 

 
Jag vill i egenskap av VD för Visita, bransch- och arbetsgivarorganisation för 
besöksnäringen, uttrycka våra varmaste gratulationer till uppdraget som Sveriges 
energi- och näringsminister. Visita har uppskattat det intresse som 
Kristdemokraterna hittills visat för besöksnäringen och ser fram mot fortsatt goda 
kontakter och dialog.  
 
Som statsrådet vet är besöksnäringen en viktig jobb- och integrationsmotor. Vi är 
den bransch som har högst andel unga och utrikesfödda anställda. Visitas ca 6000 
medlemsföretag bidrar också till tillväxt och utveckling i hela landet samtidigt som 
jobb de skapat lett till att många personer som tidigare befunnit sig i ett 
utanförskap idag är etablerade på arbetsmarknaden.  
 
Vi är en bransch med framtidstro och vilja till att bidra till en positiv 
samhällsutveckling, men det ekonomiska läget i Sverige skapar hinder och leder till 
stor oro. Med skenande elpriser, höjda inköpspriser på råvaror med över 23 
procent, en inflation på mer än 10 procent, två års pandemi i bagaget samt ett 
vikande gästunderlag pressas de redan små marginalerna än mer. 
 
Dessutom kommer en automatisk lokalhyreshöjningschock på mer än 10 %  
ske 1 januari 2023 om inget görs. Konsekvenserna kan i värsta fall bli 
företagsnedläggningar och förlorade jobb runt om i hela Sverige. Vi har nyligen 
kontaktat din kollega, statsrådet Andreas Carlsson, gällande denna fråga.  
 
Vidare följde vi den presskonferens rörande stöd till elanvändare för höga elpriser 
som statsrådet, tillsammans med statsministern och Svenska kraftnät höll i förra 
veckan. Visita välkomnar beskedet då ett träffsäkert högkostnadsskydd för höga 
elpriser skyndsamt behöver komma på plats. Återbetalningen bidrar till att dämpa 
de kostnadsökningar på el som har drabbat och kommer drabba besöksnäringen. 
Det är samtidigt viktigt att den bidrar till att stärka hushållens ekonomi.  
 
Främst önskar vi dock uppmärksamma statsrådet om en annan central aspekt. I det 
förslag som ligger föreslås det vara ”fritt för den som normalt vidarefakturerar el 
att även föra stödet vidare”. Detta innebär att våra medlemmar inte är garanterade 
att omfattas utan det är upp till fastighetsägaren att välja. I de fall fastighetsägaren 
är den som faktureras för elförbrukningen och erhåller stödet skulle 
fastighetsägaren alltså kunna välja att ta fullt betalt för elförbrukningen av 
hyresgästen, utan att dra av erhållet stöd. En sådan ordning skulle förstås vara 
orimlig och måste undvikas.  
 
Vi vill understryka att det i de fall fastighetsägaren vidaredebiterar hyresgästen för 
elkostnader är viktigt att skrivelsen ”fritt” ändras till ”skall”. Det måste framgå av 
regleringen att en hyresvärd som fakturerar en hyresgäst för elen ska låta stödet 
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komma hyresgästen till del. Det är nämligen många av våra medlemmar som 
erlägger betalning för elkostnaderna för såväl lokalen som fastigheten i stort till 
hyresvärden. Det förefaller oss orimligt att stödet ska tillfalla andra än de som de 
facto haft kostnaderna som stödet införs för att kompensera. 
 
Vi önskar träffa energi- och näringsministern i närtid för ett samtal om läget i 
besöksnäringen och om dessa frågor och anpassar oss givetvis efter statsrådets 
kalendarium. Vi har även möjlighet att förlägga mötet hos ett medlemsföretag ute i 
landet om det skulle vara intressant. 
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Jonas Siljhammar VD Visita   
 
Kontaktperson:  
Anna Wallén 
Näringspolitisk chef Visita 
E-post: anna.wallen@visita.se 
Mobil: 0708-24 75 59 
 
Kort om Visita 
Visita är bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen. 
Visita Sverige samlar 6000 medlemsföretag med över 8 585 arbetsställen och över 
71 500 anställda, huvudsakligen hotell, restauranger, caféer, nöjesrestauranger, 
cateringföretag, konferens-anläggningar, spa, campingföretag, vandrarhem, 
skidanläggningar, nöjes- och djurparker, turistbyråer, museer samt turist- och 
eventföretag. Visita tecknar branschens kollektivavtal och är en 
medlemsorganisation i Svenskt Näringsliv. Som branschorganisation hjälper Visita 
företagen att växa och utvecklas och är besöksnäringens företrädare i politiska 
frågor.  
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