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Till ledamöter och suppleanter i riksdagens näringsutskott   

 
Jag vill i egenskap av VD för Visita, bransch- och arbetsgivarorganisation för 
besöksnäringen, gratulera till uppdragen som riksdagsledamöter. Visita har 
uppskattat det intresse som ni folkvalda hittills visat för besöksnäringen och ser 
fram mot fortsatt goda kontakter och dialog.  
 
Som ni 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 höga elpriser, höjda inköpspriser på råvaror med över 23 procent, en 
inflation på 10 procent, två års pandemi i bagaget samt ett vikande gästunderlag 
pressas de redan tunna marginalerna än mer. I denna skrivelse vill vi 
uppmärksamma utskottet på två frågor som är av särskild vikt för besöksnäringen i 
detta nu. 
 
Utformningen av elstödet 
 
Sverige har det senaste året haft mycket höga elpriser, i synnerhet i de södra 
delarna av landet. Elpriset drivs upp av att den ryska exporten av gas till Europa 
kraftigt begränsats till följd av kriget i Ukraina. Sammankopplingen av den 
europeiska elmarknaden innebär att de höga gaspriserna även påverkar elpriset i 
Sverige trots att vi inte använder någon gas för elproduktion, vilket många andra 
EU-länder däremot gör. Läget försvåras ytterligare av att vi idag saknar tillräckligt 
med planerbar elproduktion i södra Sverige.  
 
Det innebär att effekterna av de höga elpriserna på kontinenten får ett större 
genomslag på de svenska elpriserna än vad de annars fått och att vi i varje givet 
läge har svårare att matcha utbud och efterfrågan av el. Begränsningar i 
överföringskapacitet inom Sverige, från norr (där vattenkraften och stor del av vår 
vindkraft är belägen) till söder (där större delen av elkonsumtionen sker) innebär 
att vi stundtals har kraftiga prisskillnader mellan de fyra olika elprisområdena.  
 
Det finns en stor oro och en betydande ekonomisk osäkerhet inom besöksnäringen 
på grund av inflationen och de höga energi- och råvarupriserna. Det finns en 
betydande risk att de höga elpriserna leder till att företag lägger ned eller blir 
tvungna att begränsa sin verksamhet. Situationen är exceptionell och Visita anser 
därmed att ett högkostnadsskydd för höga elpriser skyndsamt behöver komma på 
plats för att rädda jobb och företag.  
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Regeringen och Svenska Kraftnät presenterade under en pressträff hur ett sådant 
stöd till elanvändare kan komma att utformas. I det förslaget föreslås det vara ”fritt 
för den som normalt vidarefakturerar el att även föra stödet vidare”. Detta innebär 
att våra medlemmar, såsom restauranger och caféer, inte är garanterade att 
omfattas av stödet utan det är upp till fastighetsägaren att välja. I de fall 
fastighetsägaren är den som faktureras för elförbrukningen och därmed erhåller 
stödet skulle fastighetsägaren alltså kunna välja att vidarefakturera hyresgästen för 
förbrukningen utan att avdrag för erhållet stöd. En sådan ordning skulle förstås 
vara orimlig och måste undvikas. 

I de fall fastighetsägaren vidaredebiterar hyresgästen för elkostnader är det viktigt 
att skrivelsen ”fritt” ändras till ”skall”. Det måste framgå av regleringen att en 
hyresvärd som fakturerar en hyresgäst för elen ska låta stödet 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. 

Avslutningsvis, den föreslagna modellen innebär en återbetalning av medel baserat 
på historisk elkonsumtion mellan oktober 2021 och oktober 2022. Vi vill 
understryka våra medlemsföretags behov av att veta hur förutsättningarna ser ut 
även för den kommande vintern då de genomsnittliga elpriserna förväntas bli än 
högre. Vi förutsätter därmed att regeringen återkommer med ett förslag på 
högkostnadsskydd som syftar till att dämpa de kostnadsökningar för el som 
komma skall.  

Indexuppräkning av hyror 
 
Nästan alla företag inom den svenska besöksnäringen hyr idag lokalen där man 
bedriver sin verksamhet. Till följd av den höga inflationen kommer dessutom en 
automatisk lokalhyreshöjningschock på runt 10 procent ske den 1 januari 2023 om 
inget görs. Detta beror på att i princip alla lokalhyresavtal med en hyrestid om 
minst 3 år har en indexklausul, det vill säga en reglering i hyresavtalet som innebär 
att hyran årligen automatiskt räknas upp i förhållande till förändringar i 
konsumentprisindex.  

Visita menar att systemet där hyrorna automatiskt höjs i form av indexuppräkning 
med KPI behöver begränsas genom att det införs ett tak på hur stor del av hyran 
som får indexeras. Det är inte rimligt att tillfälliga inflationstoppar får enorma 
följder för all framtid eller att hyrorna höjs mångdubbelt mer än fastighetsägarnas 
faktiska kostnadsökningar. Konsekvenserna kan i värsta fall bli 
företagsnedläggningar och förlorade jobb runt om i hela Sverige.  

Vi vill uppmärksamma näringsutskottets ledamöter och suppleanter på dessa 
frågor. Vi har även skickat en skrivelse till energi- och näringsministern samt 
infrastruktur- och bostadsministern så att denna information kommer både 
regeringen och riksdagen tillkänna. Vi hoppas nu att näringsutskottet kommer att 
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säkerställa att elstödet, som är under framarbetande, inte utformas på ett sätt så 
att ekonomiska medel avsedda för våra medlemmar istället fastnar hos 
fastighetsägare.  

Visita står till näringsutskottets förfogande och kan självklart komma till utskottet 
för vidare information och samtal. Vi har även möjlighet att förlägga mötet hos ett 
medlemsföretag ute i landet om det skulle vara intressant. 

 

 
 

Jonas Siljhammar VD Visita   
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