
Regeringens näringslivssatsning i stödområde A  
samt satsning på landsbygdskommuner för att stärka 
social- och ekonomisk utveckling 

Kartan visar fördelningen av regeringens insatser för ett förbättrat företagsklimat i 
kommuner i stödområde A samt satsningen på att stärka social- och ekonomisk 
utveckling i vissa landsbygdskommuner. Åtta kommuner är aktuella för båda 
satsningarna.   

 

 

Kommuner som tar del av 
satsningen på förbättrat 
företagsklimat i stödområde A 

Kommuner som tar del av 
satsning på att stärka social- 
och ekonomisk utveckling 

De åtta kommuner som tar 
del av båda satsningarna 

Fakta: Satsning på förbättrat 
företagsklimat i stödområde A  

Regeringens satsning på förbättrat 
företagsklimat i utsatta kommuner.  
70 miljoner kronor per år avsätts mellan 
2018–2020 för 39 kommuner i norra Sverige 
(stödområde A). 

Fakta: Satsningen på att stärka social– 
och ekonomisk utveckling i vissa 
landsbygdskommuner 

Satsningen omfattar ca 2, 6 miljarder kronor 
under perioden 2018–2027 vilket innebär  
75 miljoner kronor 2018, 150 miljoner 
kronor 2019 och 300 miljoner kronor per år 
2020–2027. Berörda kommuner ska få 
möjlighet att ansöka om stöd för att 
genomföra insatser för att stärka ekonomisk 
och social utveckling inom kommunen. 
Kriterierna är bland annat låg 
sysselsättningsgrad, hög arbetslöshet, låg 
utbildningsnivå och lågt valdeltagande. Det 
rör sig om 30 kommuner på landsbygden.  

 



Lista på kommuner som tar del av 
satsning på att stärka social- och 
ekonomisk utveckling: 
Bengtsfors 
Bollnäs 
Bräcke* 
Dals-Ed 
Eda 
Fagersta 
Gullspång 
Haparanda* 
Hultsfred 
Hylte 
Hällefors 
Högsby 
Kramfors 
Ljusdal* 
Ljusnarsberg 
Markaryd 
Mellerud 
Munkfors 
Norberg 
Ragunda* 
Ronneby 
Sollefteå* 
Söderhamn 
Töreboda 
Vingåker 
Åmål 
Ånge* 
Årjäng 
Åsele* 
Övertorneå* 
 
 

 

 

* Kommuner som tar del av båda 
satsningarna 

 
Kommuner som tar del av satsningen 
på förbättrat företagsklimat i 
stödområde A: 
Arjeplog 
Arvidsjaur 
Berg 
Bjurholm 
Boden 
Bräcke* 
Dorotea 
Gällivare 
Haparanda* 
Härjedalen 
Jokkmokk 
Kalix 
Kiruna 
Krokom 
Ljusdal* 
Lycksele 
Malung-Sälen 
Malå 
Mora 
Norsjö 
Orsa 
Pajala 
Ragunda* 
Sollefteå* 
Sorsele 
Storuman 
Strömsund 
Torsby 
Vansbro 
Vilhelmina 
Vindeln 
Ånge* 
Åre 
Åsele* 
Älvdalen 
Älvsbyn 
Östersund 
Överkalix 
Övertorneå* 
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