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Yttrande angående att tills vidare avbryta  
Jubileumsprojektet på Liseberg 
 

Pandemin och dess effekter har slagit hårt mot besöksnäringen och mot destinationen 
Göteborg. Utvecklingen följs nära och staden har redan, utöver de åtgärder som 
genomförts på statlig nivå, vidtagit lokala insatser för att underlätta för näringslivet. Fler 
insatser kommer att krävas.  

Demokraterna föreslår att Lisebergs Jubileumsprojekt ska avbrytas och det är uppfattning 
som vi inte delar. Jubileumsprojekt som är en omfattande expansion av parken, bestående 
av ett upplevelsehotell och en vattenpark, är en satsning som är en viktig del för att 
utveckla både parken men även staden som destination. Att avbryta det pågående 
projektet skulle snarare bidra till att förvärra den rådande situationen och skicka helt fel 
signaler till såväl göteborgare som besökare och framtida gäster hos Liseberg. För även 
om parken förnärvarande är stängd så har projektet påbörjats och sedan flera veckor 
tillbaka pågår pålningsarbete i området där parkens hotell ska uppföras. Vi har fullt 
förtroende för att bolagets styrelse och dess ledning hanterar och tar ansvar i den svåra 
situation som vi nu befinner oss i.  

M, L, C, KD och S har föreslagit att ett tillfälligt generellt ägardirektiv med anledning av 
Covid- 19 ska gälla för stadens helägda bolag. Genom direktivet ge styrelser mandat att 
vid behov frångå krav på avkastningskrav, lämna koncernbidrag alternativt utdelning. Det 
tillfälliga generella ägardirektivet gäller under 2020 och kommer ge Liseberg som andra 
kommunala bolag möjligheter att hantera pandemin och dess effekter.  
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Yrkande angående att tills vidare avbryta 
Jubileumsprojektet på Liseberg 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

Hemställa till Stadshus AB och Liseberg AB att undersöka möjligheten att tills vidare 

avbryta Jubileumsprojektet på Liseberg. 

Yrkandet 
Osäkerheten i upplägget och genomförandet har nu i och med covid 19 krisen ökat i 

synnerligen hög grad. Under de senaste månaderna har den globala reseindustrin kommit 

att elimineras. Med all sannolikhet kommer de drakoniska begränsningar som nu 

genomförts och som påverkar branschen att efterhand lindras, men för rörelser över 

gränser kommer begränsningar med största säkerhet att finnas kvar mycket länge.  

För Liseberg innebär detta en påverkan på 2020års besöksantal med en obegränsad 

nedsida. Prognoser är omöjliga men ett besöksbortfall på mindre än femtio procent 

förefaller som ett optimistiskt antagande. För hotell Heden är bortfallet nu mer än 90 

procent, och osäkerheten belyses av att andra ledande hotellkedjor i Sverige idag hyr ut 

sin större rum för långtidsboende till priser som reducerats med cirka 70 procent.  

Hur länge denna akuta situation fortsätter är oprognosticerbart, men osäkerheten på 

fastighetsmarknaden har redan fått flera större affärer att skjutas på framtiden. Att i 

dagens läge fortsätta med övertagandet av Hotell Heden av Higab går därför inte att 

motivera, inte minst därför att det påtagligt skulle påverka även Higab i ett läge när detta 

bolags intäkter från externa hyresgäster är osäkra. 

Sammantaget demonstrerar alltså det som hänt de omfattande risker som finns i att ha ett 

omfattande ägaransvar i en så komplicerad bolags- och näringsstruktur som Göteborgs 

kommun har. I ett krisläge av den situation som nu har uppstått innebär det att stadens 

knappa resurser inte kan koncentreras på de akuta behov som råder, utan istället splittras 

upp för att hantera de problem som råder i till exempel rese- och evenemangsbranschen.  
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