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(Ert diarienummer Fi2021/ 00300)
Visita är bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen. Visita
samlar 5 430 medlemsföretag med 8 090 arbetsställen, huvudsakligen hotell,
restauranger, caféer, nöjesrestauranger, cateringföretag, konferensanläggningar, spa,
campingföretag, vandrarhem, skidanläggningar, nöjes- och djurparker, turistbyråer,
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.
Visita har tagit del av rubricerat betänkande och får härmed inkomma med följande.
YTTRANDE
Visita avgränsar sitt remissyttrande till följande synpunkter.
Spel på värdeautomater
Visita delar utredningens slutsats att det – även om förekomsten av illegala
spelautomater liksom lagligt automatspel har minskat de senaste åren – finns en fortsatt
efterfrågan på spel på värdeautomater och att det mot den bakgrunden inte går att
utesluta att förekomsten av illegala automater på nytt skulle öka om lagliga alternativ
skulle försvinna. Det är av stor vikt att möjligheten att tillhandahålla spel på
värdeautomater (dvs. Vegas) i bl.a. hotell- och restaurangverksamhet bibehålls.
Visitas uppfattning är dock att fler aktörer än staten – som idag har ensamrätt på detta
genom Svenska Spel – skulle kunna anförtros att anordna spel på värdeautomater av
Vegas-typ. Privata aktörer är också kapabla att utöva social kontroll över spelandet på
sådana automater och spelandet skulle i så fall kunna vara hårt kontrollerat och det
skulle även kunna finnas exempelvis villkor avseende manuell betjäning, vilket på ett
ännu bättre sätt än idag skulle uppfylla kravet på social kontroll.
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Vi ifrågasätter också den nuvarande kopplingen mellan spel på värdeautomater
och serveringstillstånd enligt alkohollagen. Enligt vår uppfattning bör spel på
värdeautomater vara möjligt att tillhandahålla i samband med hotell- och
restaurangverksamhet, även om det om det för rörelsen inte finns sådant
serveringstillstånd.
Med vänlig hälsning

Jonas Siljhammar
VD
Stefan Lundin
Chefsjurist Branschjuridik
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