
Hela Sverige ska leva är en riksorganisation som består av 
tusentals lokala utvecklingsgrupper spridda över hela landet 
och ett 40-tal medlemsorganisationer. Syftet är att verka för 
goda villkor i hela landet, god landsbygdsutveckling och en 
balans mellan stad och land. 
Se  www.helasverige.se  för mer information.
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”...handfasta tips och 
värdefulla erfarenheter

Världens bästa vardag
Norsjö ville vända den negativa befolkningsutvecklingen och 
startade en omfattande dialog med deltagande från kommun, 
invånare, företag och föreningsliv. Engagemanget från 
invånarna var mycket stort, 20 procent av medborgarna 
involverades. Tillsammans skapade man visionen ”Världens 
bästa vardag”.

SERVICEBANKEN
En bank fullproppad med goda idéer
Är du intresserad av nya lösningar för att utveckla 
servicen i din by, kommun eller region?   
Då ska du absolut besöka banken. Ja, inte till den 
traditionella banken, som tyvärr alltmer börja lysa med 
sin frånvaro på våra landsbygder –– utan Servicebanken.
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DET HÄR ÄR Servicebanken

Motala
Det finns fysiska servicepunkter och digitala servicepunkter. Och 
så finns det mobila servicepunkter på hjul. I Motala kom de på 
den smarta idén att inrätta en servicepunkt på biblioteksbussen.

Moskosel
Från att ha legat i botten på tidningen Hem & Hyras rankning 
över hur bra servicen är på svenska orter har byn nu genom att 
skapa en ytterst levande servicepunkt som innehåller allt från 
obemannad butik till restaurang, släppt bottenkänningen och 
blivit ett lysande serviceexempel som får många studiebesök.

Storuman
I Storuman finns Glesbygdsmedicinskt center, som är världsbäst 
på logistiska lösningar för distribution av medicin i glesbygd. De 
har utvecklat ett världsledande koncept för glest befolkade 
områden med många äldre. Bland annat så har de tagit fram 
drönare som kan frakta medicin mellan vårdcentraler och 
utlokaliserade samhällsrum. 
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Det handlar om en tjänst från Hela Sverige ska Leva som är 
fullproppad med handfasta tips och värdefulla erfarenheter 
från vårt projekt Service i Samverkan, som genomfördes 
2017-2020. 
Servicebanken fylls dessutom hela tiden på med nya idéer och 
initiativ som på olika sätt gynnar servicen på landsbygden.  
Här finns naturligtvis också plats för era egna satsningar och 
snilleblixtar!

I Servicebanken kan man också följa vad som händer inom det 
nationella servicenätverket som skapades efter att projektet 
avslutades. Detta nätverk, som samordnas av Hela Sverige ska 
Leva, har tentaklerna ute för att se vad som händer kring 
servicefrågor runt om i landet och även internationellt. 
Servicenätverket är också en viktig spelare som har politikernas 
öra när det gäller att driva serviceutvecklingen framåt. 

Så tveka inte att gå in på Servicebanken. Vi kan garantera att du 
hittar lösningar som du inte hade koll på och som kan funka hos 
er också.


