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Social dumpning 
Social dumpning handlar om att en kommun flyttar över kostnader och individer som de anser 

är förknippade med kostnader till andra kommuner. Detta kan ske på olika sätt genom 

påtryckningsmedel, försvårande av fortsatt bosättning i kommunen eller genom att aktivt 

uppmuntra personer att flytta till en annan kommun. Detta sker som regel ensidigt utan 

samverkan med mottagande kommun.  

 

För kommunen innebär den sociala dumpningen ökade kostnader eftersom de insatser som 

personerna är i behov av många gånger är lagstyrda. 

 
När social dumpning identifierats ska socialnämnden genast ta kontakt med berörd kommun 

för att tydligt markera att agerandet inte är acceptabelt. Individens upplevelse av händelsen ska 

dokumenteras och en offentlig skrivelse skickas till den kommun som ägnat sig åt social 

dumpning.  

 

I fall där individen har en pågående insats rörande barnavårdsärenden, utredning och insats i 

våldsärenden i nära relation och/eller pågående insatser mot missbruk ska en process genast 

inledas i samverkan med den enskilde och berörd kommun för att återföra ansvar och 

kostnader och även i vissa fall återflytt av individer till den kommun som ägnat sig åt social 

dumpning. 

 

I socialtjänstlagen regleras möjligheterna att flytta över ett pågående ärende som rör en enskild 

från en kommun till en annan. Begäran ska ställas till socialnämnden, eller motsvarande, i 

aktuell kommun. En sådan flytt ska föregås av samverkan mellan de två kommunernas 

socialtjänster. 

 
Ekonomiskt bistånd och social dumpning ska inte nyttjas som affärsmodell av hyresvärdar. 

 
Kommunstyrelsen bör ha en kontinuerlig kontakt med hyresvärdar för att upptäcka och 

förebygga fall av social dumpning. 

 

_________________ 

 


