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Yttrande angående – Yrkande angående att 
nöjesparken Liseberg inte ska avyttras 

Yttrande 
Det är vår principiella hållning att ägande och drift av en nöjespark inte ligger inom det 
kommunala grunduppdraget. Det är rimligtvis svårt att hävda motsatsen. Antydningar om 
att det skulle finnas politiska partier eller politiker som inte tycker Liseberg är viktigt för 
Göteborg och dess besöksnäring eller att det skulle finnas drivkrafter för att avveckla och 
lägga ner Liseberg är däremot helt felaktigt. Det finns inte heller något politiskt parti i 
Göteborg som drivit eller aktualiserat en försäljning av den kommunala nöjesparken till 
privat aktör. Inte vid något tillfälle under den gångna mandatperioden har någon yrkat 
eller motionerat om någon försäljning. Inte vid något tillfälle har frågan aktualiserats i 
någon budget. Det finns inte heller något politiskt parti som avser sälja Liseberg mot 
göteborgarnas vilja. Påståendet att det finns ett behov av att avsätta tid och betydande 
resurser på ett tillkännagivande av kommunfullmäktige att en försäljning av Liseberg i 
dagsläget inte är aktuellt är därför inte korrekt. Den administrativa process som sätts i 
gång med yrkandet är således ett slöseri med skattebetalarnas pengar. Det ska påtalas att 
ett tillkännagivande också helt saknar värde och betydelse. Det går inte med ett yrkande 
begränsa de värden och principer som vårt demokratiska system vilar på, såsom fri 
opinionsbildning, yttrandefrihet och majoritetsprincipen. Skulle det i framtiden således 
finnas en opinion och en majoritet för en försäljning av Liseberg saknar ett ickebeslut 
hösten 2022 helt relevans. 
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Yrkande angående att nöjesparken Liseberg 
inte ska avyttras 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Kommunfullmäktige förtydligar att nöjesparken Liseberg inte ska avyttras. 

Yrkandet 
Liseberg är en göteborgsk klenod som är mycket uppskattad av både göteborgare och 
besökare. Politiska utspel och höjda röster om att avyttra Liseberg har tyvärr hörts under 
det senaste året. 

Nordens största nöjespark är viktig för göteborgarna och besöksnäringen i Göteborg. Den 
kommunala rådigheten ger möjligheter att säkerställa att Liseberg inte avvecklas och 
läggs ner. 

För att förhindra att resurser i onödan läggs på utredningar, motioner och förslag om att 
sälja Liseberg är det lämpligt att kommunfullmäktige tydliggör att någon avyttring inte är 
aktuell. 
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