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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2022-01-11

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 11

Svar på mot ion om at t inrät ta KAST-
verksamhet från Lovisa Johansson (FI) och
Josef Safady Åslund (FI)

KSN-2021-01303

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet.

Sammanfattning

Lovisa Johansson (FI) och Josef Safady Åslund (FI) föreslår i en motion väckt 26 april
2021 att en KAST-mottagning upprättas inom ramarna för den plan kommunstyrelsen
redan åtagit sig att skapa angående prostitution och människohandel i
verksamhetsplanen 2020–2022.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 13 december 2021
Bilaga, Motion om att inrätta KAST-verksamhet från Lovisa Johansson (FI) och
Josef Safady Åslund (FI)

Beslutsgång

Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att arbetsutskottet
bifaller detsamma.



Sida 1 (3) 

 

Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon: 018-727 00 00 (Kontaktcenter) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text.Click or tap here to enter text. 

Svar på motion om att inrätta KAST-
verksamhet från Lovisa Johansson (FI) och 
Josef Safady Åslund (FI)  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Ärendet 

Lovisa Johansson (FI) och Josef Safady Åslund (FI) föreslår i en motion väckt 26 april 

2021 att en KAST-mottagning upprättas inom ramarna för den plan kommunstyrelsen 

redan åtagit sig att skapa angående prostitution och människohandel i 

verksamhetsplanen 2020–2022. 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret i samråd med socialförvaltningen 

samt regionkoordinatorerna för Uppsala län inom det Nationella metodstödet mot 
prostitution och människohandel.  

Barn- och jämställdhetsperspektiven har varit en genomgående utgångspunkt i 
beredningen av ärendet. Näringslivsperspektivet bedöms inte vara relevant med 

föreliggande förslag till beslut.  

Föredragning 

KAST står för köp av sexuell tjänst och det finns många mottagningar runt om i landet 

som erbjuder hjälp och rådgivning för att sluta köpa sex eller förändra sexuellt 

beteende och vanor (porrsurfande, sexmissbruk et cetera).  

Kommunledningskontoret  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2021-12-13 KSN-2021-01303 

  
Handläggare:  

Maria Norberg 

 

 
 

mailto:kommunledningskontoret@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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Socialnämnden beslutade den 25 november 2021 §188 att bevilja verksamhetsbidrag 
till Ebbamottagningen som kommer att erbjuda ett spektrum av kvalificerade insatser 
till: 

• personer som fått ersättning för sexuella tjänster och prostitution, som skadar 
sig med sex eller utsatts för människohandel för sexuella ändamål,  

• personer som köper sexuella tjänster eller har andra former av tvångsmässigt 
sexuellt beteende, samt  

• anhöriga som berörs av sexhandeln.  

Mottagningen kommer att vara öppen för alla oavsett ålder, kön och sexuell identitet. 
Uppföljning av Ebbamottagningens arbete och resultat kommer att ske inom ramen 

för socialnämndens ordinarie uppföljning av verksamhetsbidrag.  

Ungefär 10 procent av alla män har någon gång gett ersättning för sexuella tjänster 
(Folkhälsomyndigheten 2017). Sexköparen är ett tvärsnitt av den manliga 

befolkningen, det vill säga, de finns i alla ålderskategorier oberoende av exempelvis 
utbildningsnivå, inkomst, yrke och civilstatus. De som självmant söker stöd eller 
behandling vid landets KAST-mottagningar är dock främst heterosexuella män över 25 
år med erfarenhet av att köpa sex av kvinnor.  

Samtidigt uppfattar polis och rättsväsendet under senare år en viss ökning av yngre 
män som köper sexuella tjänster. 65 procent av eleverna i gymnasiets årskurs tre som 

sålt sex uppgav att köparen var under 25 år (Jämställdhetsmyndigheten, 2021).  

Det finns två regionkoordinatorer för Uppsala län som arbetar utifrån 

Jämställdhetsmyndighetens nationella uppdrag kring prostitution och 
människohandel för alla ändamål. En med placering i Uppsala och arbetsplats på 
Nexus, socialnämndens stödverksamhet för våldsutsatta.  

I regionkoordinatorernas uppdrag ingår, utöver huvuduppgiften att arbeta för att fler 
personer som är utsatta för prostitution och sexuell exploatering ska våga och vilja 

söka stöd, att delta vid de tillslag polisen gör mot platser där misstänkta sexköp pågår.  

Mörkertalet för sexköp är stort men polisen i Uppsala län hade fram till 2 december 

2021 hanterat 86 ärenden med brottskod 4024 (köp av sexuell tjänst) varav 68 i 

länspolisområde (LPO) Uppsala/Knivsta. 2020 var siffran 23 varav 16 i LPO 
Uppsala/Knivsta. 2019 var antalet ärenden 48 varav 39 i LPO Uppsala/Knivsta. 

Siffrorna behöver inte betyda att personen har dömts för brottet, men ger en 
fingervisning om hur många som misstänkts för brott och hur många sexköpare som 
polisen har hanterat. Siffrorna visar en mångdubbling av ärenden när år 2021 går mot 

sitt slut. Det är dock oklart om det har skett en faktisk ökning av sexköpare under 
perioden 2019–2021. Sannolikt beror ökningen på att polisen haft fler riktade insatser 

mot sexköp. 

Tidigare har regionkoordinatorerna i Uppsala län kunnat hänvisa sexköpare till KAST-
enheten i Stockholm stad. På grund av ändrade riktlinjer tar enheten nu endast emot 

personer som är folkbordförda i Stockholm.  

Att socialnämnden fattar beslut om verksamhetsbidrag till en mottagning förlagd i 

Uppsala som även vänder sig till personer som köper sex är en viktig förändring för 
förutsättningarna i arbetet med att minska sexköpen i Uppsala. 

I Jämställdhetsmyndighetens rapport kring prostitutionens omfattning, som 
publicerades under 2021, föreslås en rad åtgärder som Uppsala kommun kan utgå ifrån 
i det fortsatta arbetet med att stärka insatser för att motverka sexköp. 
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Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt i ärendet. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 13 december 2021 

• Bilaga, Motion om att inrätta KAST-verksamhet från Lovisa Johansson (FI) och 
Josef Safady Åslund (FI) 

 

 

Kommunledningskontoret 

 

 

Joachim Danielsson Ingela Hagström 

Stadsdirektör Utvecklingsdirektör och 

biträdande stadsdirektör 

 



 

Motion: Inrätta KAST-verksamhet i Uppsala 
Från flera källor framkommer att prostitutionen i Uppsala ökat de senaste åren, inte minst nu under 
pandemin. I prostitution, precis som i all handel med tjänster, finns minst en säljare (oftast kvinnor 
och flickor) och en köpare (oftast män). Inte sällan finns det också andra parter som skor sig på 
transaktionen. 

Att rikta stödinsatser till de som vill lämna prostitutionen bakom sig är självklart av godo. Men det är 
också viktigt att möta problemet från den andra sidan - männen som står för efterfrågan. Utöver 
polisens arbete i detta finns andra metoder som kompletterar - såsom KAST-verksamheterna som växt 
fram i landet.  

KAST står för köp av sexuella tjänster och är en verksamhet som syftar till att minska efterfrågan av 
kommersiella sexuella tjänster genom att arbeta med köparna. Det finns till exempel en 
överrepresentation av sexberoende bland köpare av sexuella tjänster. Dessa kan genom en KAST-
verksamhet få stöd i att hantera detta på ett mindre destruktivt sätt. 

KAST-verksamheter finns i flera svenska städer, Stockholm, Göteborg, Karlstad, Umeå etcetera. 
Finns det ett behov av dessa verksamheter i städer av en storlek som Karlstad och Umeå finns det 
givetvis också ett behov i Uppsala. Detta har inte minst KAST-mottagningen i Stockholm känt till 
under många år då de tagit emot flera sexköpare från Uppsala som ertappats med att köpa sex i 
Stockholm.  

Från och med 2021 erbjuder KAST-mottagningen i Stockholm dock inte längre insatser till köpare 
från Uppsala, då detta inte är något de ersätts för ekonomiskt från vår kommun. Därför är det hög tid 
att Uppsala också upprättar en KAST-verksamhet. 

 

Med anledning av detta yrkar vi att: 

- En KAST-mottagning upprättas inom ramarna för den plan kommunstyrelsen redan åtagit sig 
att skapa angående prostitution och människohandel i verksamhetsplanen 2020-2022.  

 

Josef Safady Åslund (F!)  

Lovisa Johansson (F!)  
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