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Svar avseende interpellation av Jonas Attenius (S) 
till kommunstyrelsens ordförande angående 
utförsäljning av Liseberg  
  

Interpellanten ställer frågan huruvida kommunstyrelsens ordförande kan garantera 
göteborgarna att Liseberg förblir i gemensam, kommunal ägo och att ingen försäljning är aktuell 

Ja, Liseberg är ett strategiskt viktigt besöksmål i Göteborg som bidrar till besöksnäringen och 
näringslivet. Vad som däremot måste konstateras är att Göteborgs stad efter 24 år av 
socialdemokratiskt maktinnehav har ett enormt investeringsbehov som kräver finansiering. En illa skött 
stad över en lång tid kräver utveckling och upprustning. Vårt svar på den utvecklingen är bland annat 
avyttringar av verksamheter som ej ligger inom den kommunala rådigheten och kärnuppdraget. Att 
renodla kommunens kärnuppdrag helt enkelt. Det innebär exempelvis försäljning eller avyttring av 
kommunala bussbolag eller icke strategiska fastigheter med extern verksamhet. Socialdemokraternas 
svar för finansiering är höjda skatter och fortsatt lånekarusell. Det är inte att ta ansvar för Göteborgs 
stad.  

Interpellanten ställer frågan hur kommunstyrelsens ordförande anser att uttalandet ”sälj ut 
Liseberg” rimmar med den blocköverskridande ambition som finns om att fortsätta utveckla 
Liseberg som besöksmål och attraktiv nöjespark? 

Jag har ej yttrat dessa ord. Det orimligt att hävda att jag ska tycka och tänka om precis allt som sägs på 
sociala medier. Våra ståndpunkter, mål och ambitioner går att läsa om i vår budget. Jag välkomnar 
interpellanten att göra detta. 

 

Axel Josefson  
Kommunstyrelsens ordförande (M) 
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Interpellation av Jonas Attenius (S) till 
kommunstyrelsens ordförande angående 
utförsäljning av Liseberg 
 

Med anledning av det som anförs i denna interpellation vill jag ställa följande frågor 
till kommunstyrelsens ordförande: 

1. Kan kommunstyrelsens ordförande garantera göteborgarna att Liseberg förblir i 
gemensam, kommunal ägo och att ingen försäljning är aktuell? 

2. Hur anser kommunstyrelsens ordförande att uttalandet ”sälj ut Liseberg” rimmar med 
den blocköverskridande ambition som finns om att fortsätta utveckla Liseberg som 
besöksmål och attraktiv nöjespark?  

 
Liseberg är Göteborgs lokalklenod. I ett sekel har Liseberg format göteborgares barndom, 
uppväxt, familjeliv, helger, födelsedagar, somrar och förälskelser. Liseberg är rimligt 
prissatt, folkligt utformat och innehåller något för alla generationer: Stora scenens 
konserter, farfars bilar, Valkyria, blomstrande parker, en ikonisk julgran, kaninland för de 
minsta och arkadspel för ungdomar. Liseberg är större än bara karuseller och attraktioner. 
Det är både en folkpark och en nöjespark.  

Förutom att tjäna som göteborgarnas gemensamma vardagsrum är Liseberg ett av 
Nordens främsta besöksmål, dit både svenska och utländska turister vallfärdar för att 
umgås och ha roligt. Det faktum att det ekonomiska överskottet bidrar till Göteborgs 
välfärd och Lisebergs utveckling, istället för att skickas till fåtalets fickor, gör det ännu 
viktigare att behålla Liseberg i kommunal ägo. En ägandekonstruktion som har fungerat 
utmärkt i ett sekel kan inte bara rivas upp utan allvarliga konsekvenser. Ett Liseberg som 
säljs ut är inte göteborgarnas Liseberg längre. Medborgarna skulle inte längre kunna 
påverka sin park.  

Från Herman Lindholm, socialdemokraten som grundade Liseberg och tjänstgjorde som 
dess mångårige direktör, löper en obruten linje om att Liseberg ska fortsätta vara folkligt 
och festligt. Socialdemokrater, moderater, vänsterpartister, folkpartister - alla delar av 
stadens ideologiska spektrum har stått upp för ett Liseberg som ständigt utvecklas, i 
gemensam ägo, med besökarna i fokus. Men sedan flera år bedrivs beklagligt nog en 
lågintensiv kampanj mot Liseberg från delar av den koalition som styr Göteborg idag. Det 
senaste exemplet kommer från en ledande företrädare för styret, ordföranden i 
socialnämnden Hisingen, som på det offentliga diskussionsforumet Twitter proklamerat 
att Liseberg bör avyttras. Det exakta citatet lyder ”Sälj ut Liseberg”.  
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Uttalanden av denna sort, från ledande politiker i maktposition, måste tas på allvar. Givet 
styrets mycket svaga sammansättning ges små partier ett otillbörligt stort inflytande i 
förhållande till sitt väljarstöd, vilket mandatperioden visat många exempel på. Detta 
innebär att Liseberg måste betraktas som hotat. Göteborgarna förtjänar ett tydliggörande 
från kommunstyrelsens ordförande.   
 
 
Jonas Attenius (S) 


	Interpellationssvar 2022 nr 23
	Handling_2022_nr_23
	Handling 2022 nr 23
	Interpellation av Jonas Attenius (S) till kommunstyrelsens ordförande angående utförsäljning av Liseberg


