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Kommuner som kan erhålla samordnings- samt resebidrag 

 

Arjeplog  

Arvidsjaur 

Arvika  

Bengtsfors  

Boden 

Bollnäs  

Borgholm  

Bräcke 

Båstad  

Dals-Ed 

Dorotea  

Eda 

Filipstad  

Gislaved 

Gällivare 

Hagfors 

Haparanda  

 

Hudiksvall 

Hällefors 

Härjedalen  

Härnösand 

Jokkmokk 

Kalix  

Kiruna 

Kramfors 

Leksand  

Ljusdal 

Ludvika  

Lycksele 

Malung-
Sälen  

Malå 

Mora  

Nordanstig  

 

Nordmaling 

Norsjö 

Orsa  

Ovanåker 

Pajala  

Piteå  

Ragunda 

Robertsfors 

Rättvik  

Sollefteå 

Sorsele  

Sotenäs 

Storuman 

Strömstad 

Strömsund  

Sunne 

Söderhamn 

 

Tanum 

Torsby  

Vansbro 

Vetlanda  

Vilhelmina 

Vimmerby 

Vindeln  

Åmål 

Ånge  

Åre 

Årjäng  

Åsele 

Älvdalen  

Älvsbyn 

Överkalix 

Övertorneå  
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