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Yttrande angående – Yrkande från D 
angående uppföljning Lisebergs 
Jubileumsprojekt 

Yttrande 
 
Kommunstyrelsen fick på sammanträdet 2020-08-19 en föredragning om lägesrapport för 
Liseberg AB. Föredragningen innehöll b.la information om Jubileumprojektet, samt hur 
Coronapandemin har påverkat Liseberg. Regeringens beslut om att förbjuda evenemang 
och offentliga tillställningar för fler än 50 personer har lett till att Liseberg inte öppnat 
nöjesparken än för i år. Det återstår att se när och hur Liseberg kan öppna sin verksamhet 
för allmänheten igen. 
 
Ansvaret för Jubileumsprojektet ligger på styrelsen för Liseberg AB. Göteborg Stadshus 
AB har det övergripande ansvaret för uppföljningen av projekt och verksamhet. Liseberg 
AB ska i första hand signalera till Göteborgs Stadshus AB, om det krävs nya direktiv eller 
beslut. Med hänvisning till ovanstående, kommer vi att yrka avslag på yrkandet. 
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Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, 
Kristdemokraterna 



Yttrande angående – yrkande från Demokraterna 
angående uppföljning Lisebergs jubileumsprojekt 
 

Yttrandet 
 
Efter pandemins strikta restriktioner och regelverk befinner sig Liseberg i en unikt svår situation, både 
verksamhetsmässigt och ekonomiskt. Situationen kan – beroende på dess tidslängd och kommande 
möjlighet till flexibilitet – mycket väl påverka Liseberg under flera år framöver. Men de senaste 
dagarnas vaccinbesked, och de senaste veckornas nationella öppning för restriktionsförändringar, kan 
också innebära att den svåra situationen snabbt kan förbytas i behovet av snabb och kraftfull omstart 
för att ta igen förlorad tid. Vår bedömning är att ansvaret för jubileumsprojektet – och dess del i den 
omstart av besöks- och evenemangsnäringen som kan förväntas under kommande år – fortsatt bör 
ligga på Lisebergs styrelse, och att varken jubileumsprojektet i sig eller stadens styrning i stort skulle 
tjäna på ett parallellt överprövnings- och uppföljningsspår enligt den modell som Demokraterna 
föreslår. Skulle Lisebergs styrelse signalera att förändrade direktiv behövs och nya beslut krävs står vi 
självklart redo att agera efter detta, men det måste ske i den ordningen – från ordinarie beslutslinje och 
uppåt, inte tvärtom.  
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Yrkande – Uppföljning Lisebergs Jubileumsprojekt 

 

Förslag till beslut 

 

I kommunstyrelsen: 

1. Stadsledningskontoret ges i uppdrag att i samverkan med Stadshus AB, Göteborg 

&Co och Liseberg AB ta fram ett underlag för avvikelserapportering och riskanalys till 

kommunfullmäktige kring Lisebergs Jubileumsprojekt, samt föreslå olika 

handlingsalternativ för nya beslut utifrån att ursprungligt planerad tidplan, 

finansiering, lönsamhet, och projektomfång inte kommer att kunna uppnås. 

 

2. Stadsledningskontoret ges i uppdrag att redovisa vilken finansiering som hittills 

beviljats från koncernbanken till Liseberg, samt hur planen för fortsatt utlåning ser ut 

och i vilken takt som lånen planeras att betalas av.     

 

Yrkandet 
 

Sedan kommunfullmäktige under 2017 beslutade om Lisebergs Jubileumsprojekt så har 

mycket förändrats. 

Projektet kommer inte vara klart i utlovad tid. 

Den planerade lönsamheten med 57 miljoner kronor i avkastning från projektet år 2022 är 

helt inaktuell (KF beslut 2017). 

Projektet drivs inte längre som en helhet. Det övervägs att pausa vattenlandet. 
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Vattenlandet är numer nedbantat jämfört med ursprunglig plan och kommer bara bidra med 

3% extra beläggning till hotellet. Hela det insålda upplägget med ett sammanhållet projekt 

med hotell och vattenland ser nu annorlunda ut. 

Dessutom förändrar Corona förutsättningarna för turism. 

När projektet inte kan leverera på ett antal punkter som framställdes till kommunfullmäktige 

inför projektbeslutet så måste en avvikelserapportering och riskanalys göras, som 

återrapporteras till fullmäktige. 

Med tanke på hur stora avvikelserna och riskerna är så måste också olika handlingsalternativ 

för nytt ställningstagande kring projektet tas fram till kommunfullmäktige. 

Slutligen är det viktigt att projektets finansiering via koncernbanken redovisas till 

kommunstyrelsen. 
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