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Yrkande angående – Yrkande från S att låta Liseberg återuppta 
en historisk tradition. 
 
Förslag till beslut  
 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 
 
1. Lisebergs styrelse får i uppdrag att utreda om Liseberg ska ha öppet under dagtid, för gratis entré för 
pensionärer när attraktioner är stängda eller om pensionärsrabatt kan införas vid entrén.   
 
 
 
Yrkandet  
      
Liseberg är en park som symboliserar Göteborgs hjärta med sina fantastiska blomarrangemang, 
promenadstråk och byggnader. Många pensionärer har en lång och stark relation till Liseberg och bör 
ha tillgång till och ha ekonomisk möjlighet att besöka parken, vilket kan vara svårt för vissa som har 
en lägre pension. Om Liseberg ska ha öppet under dagtid, då attraktioner är stängda behöver utredas 
ekonomiskt. Ett alternativ skulle kunna vara att införa en pensionärsrabatt vid entré i stället. 
 
Vi anser därtill att ärendet hör hemma i Lisebergs styrelse och hänvisar därför ärendet dit.  
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Yrkande angående – att låta Liseberg återuppta en 
historisk tradition 
 

Förslag till beslut 
 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Liseberg AB ges i uppdrag att, under sommarsäsongen år 2023, erbjuda fritt inträde till 
pensionärer folkbokförda i Göteborg under tider som ordinarie åkattraktioner ej är öppna. 

2. Liseberg AB får i uppdrag att, efter sommarsäsongen år 2023, utvärdera uppdraget och 
överväga att göra erbjudandet permanent.  
 

Yrkandet 
Liseberg är mer än bara en affärspark. För många göteborgare symboliserar Liseberg barndomen, 
glädjen, uppväxten, somrarna och minnena. Ända sedan Herman Lindholm, en av det förra seklets 
mest framstående socialdemokratiska förtroendevalda, skapade parken har den utgjort ett självklart 
hjärta i den göteborgska lokalkulturen. Genom årtiondena har parken utvecklats, delvis bytt skepnad, 
utökats och professionaliserats, blivit en besöksdestination för turister från hela världen, tjänat in stora 
belopp till det gemensamma, men utan att tappa sitt andra grundsyfte: att vara en plats där göteborgare 
möts och barn leker tillsammans, oavsett klasstillhörighet och bortom de segregerade 
stadsdelsgränserna. I det gemensamma ägandet av Liseberg ryms insikten om att en stad är mer än 
bara arbete och vardag.  
 
Men pandemin skadade Liseberg. De nödvändiga men långtgående restriktionerna omöjliggjorde 
ordinarie nöjesparksverksamhet och ledde till stora intäktsbortfall, samtidigt som parken står inför 
ytterligare en viktig expansion och tar steget in i sitt andra århundrade. Samtidigt måste bolagets 
ekonomi anses stark, efter många år av välskött verksamhet och goda marginaler. Lisebergs styrelse 
har ett stort ansvar att hålla bolaget ekonomiskt robust – men detta betyder inte att de avkastningskrav 
som ålagts Liseberg är rimliga. Det ligger nämligen i ägarens, göteborgarnas, intresse att bolaget 
fortsätter spela samma sociala och kulturella roll som tidigare.  

Många äldre göteborgare minns hur Liseberg, förr i tiden, tidvis kunde användas som ren 
promenadpark. Pensionärer, som inte sällan har en lång och stark relation till Liseberg, kunde besöka 
parken under dagtid för att beskåda byggnadsverken, njuta av blommorna, titta på folk eller helt enkelt 
flanera en stund i bilfri miljö. Genom att detta avgiftsfria inträde erbjöds under de tider som ordinarie 
åkattraktioner höll stängt fanns heller ingen risk för trängsel eller stora kostnader för parken.  
 

Kommunstyrelsen 
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2023 fyller Liseberg hundra år. Vi menar att det vore lämpligt att fira jubileet genom att permanent 
återinrätta denna uppskattade tradition. I kombination med det avgiftsfria seniorkortet skulle detta 
innebära att även fattiga pensionärer eller pensionärer med relativt låg pension kan åka till Liseberg 
gratis, besöka parken gratis och åka hem gratis – och allt detta utan att det skulle belasta Lisebergs 
ekonomi på ett nämnvärt sätt eller förhindra Liseberg från att fortsätta utvecklas som 
besöksdestination. På sådant sätt skulle Liseberg kunna erbjuda ett kostnadsfritt och trevligt alternativ 
för pensionerade göteborgare - utöver sin ordinarie verksamhet och utanför ordinarie tider - samtidigt 
som man förstärker sin historiska roll som hela Göteborgs festligaste rum.  
 
Liseberg ges därför i uppdrag att inleda sommar- och jubileumssäsongen år 2023 med att erbjuda 
pensionärer, folkbokförda i Göteborg, gratis inträde till parken under tider som ordinarie åkattraktioner 
ej är öppna. Vid säsongens slut ska uppdraget utvärderas och styrelsen överväga om modellen skulle 
gå att göra permanent. 
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