
 
 
 
Inlägg i debatten om Dalkurds eventuella flytt till Uppsala 
  
Fotbolls-Uppsala med Sirius i spetsen reagerade med rätta starkt när nyheten om att Dalkurd 
övervägde att flytta sin verksamhet till Uppsala kom. Det kan för en utomstående verka som en 
storm i ett vattenglas, och som att reaktionen är ordentligt överdriven. Men för många klubbar 
och föreningar är en möjlig flytt att se som en potentiell katastrof. Den starka reaktionen handlar 
om klubbarnas långa kamp mot oss i kommunen för att få till stånd nödvändig infrastruktur för 
sina verksamheter. I princip alla föreningar, oavsett sport, har kämpat och fortsätter kämpa för 
att få det som behövs för att deras medlemmar ska kunna utöva och utvecklas inom sin idrott. 
Viktigt att komma ihåg är att detta inte enbart handlar om elitsatsningar, utan mestadels om 
breddidrott för unga. 
 
Att fotbolls-Uppsala reagerar så stark just nu är inte konstigt med tanke på allt arbete de lagt 
ned för att få tillstånd de träningsanläggningar som finns idag. Fortfarande saknas en del som 
föreningarna skulle behöva. Varje dag, varje vecka satsar ideella krafter oerhört mycket tid och 
energi på våra ungdomar runtom i Uppsala, som kommun har Uppsala varit dålig på att 
uppskatta denna insats.  
 
Att idag välkomna ett elitlag som direkt och utan motprestation får ta del av den begränsade 
infrastrukturen upplevs av många som ytterst orättvist. Det är kärnan i den så kallade 
konflikten. Samtidigt måste Uppsala leva upp till sin paroll ”välkommen hit, välkommen hem” 
och inte verka protektionistiska, etableringsfriheten är grundlagsskyddad. Kommunen kan 
därför inte säga nej om Dalkurd, som drivs i bolagsform, vill flytta sin verksamhet hit. Det gäller 
även om en av våra föreningar eller bolag väljer att flytta till en annan kommun. Liberalerna är 
av uppfattningen att på sikt kan Uppsala visst inhysa inte bara två elitlag i fotboll (Sirius dam 
och herr), utan flera. Det finns mindre kommuner som har fler elitfotbollslag än Uppsala. Gusk, 
IFK Uppsala, Bälinge, VP, Vaksala, Uppsala Kurd och Uppsala IF kan mycket väl inom en snar 
framtid vara där Sirius idag befinner sig. Det kan också gälla flera av de lag som Dalkurd vill 
etablera här. Vi måste hantera frågan med respekt för de föreningar som under årtionden verkat 
för våra ungdomar och placerat Uppsala på den idrottsliga kartan. Personligen, som företrädare 
för kommunen och ett politiskt parti vet jag att inte underskatta idrottsrörelsens roll i 
demokratiarbete, fostran och integration. Det arbetet bygger på förankring i lokalsamhället och 
långsiktighet. Min framgång i Sverige är till stor del tack vare idrottsrörelsen.   
 
Som idrottsintresserad företrädare för Liberalerna vill jag därför klargöra att jag uppskattar att 
Dalkurd är intresserade av Uppsala. Jag är samtidigt medveten om att träningsanläggningarna i 
Uppsala i nuläget knappt klarar av de redan etablerade föreningar i Uppsala. Dalkurd måste 
därför tydligt klargöra vilka satsningar de själva vill stå för och vilka förväntningar de har på 
kommunen. Hur mycket vi än vill locka hit bolag och föreningar så kan vi inte lova något utan att 
ha en bra infrastruktur. 
Liberalerna har spelat en aktiv roll i att det nu finns en lösning för ett nytt Studenternas, och 
Liberalerna vill fortsätta verka för att goda förutsättningar för idrottslig verksamhet ska finnas i 
Uppsala. 
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