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.
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