Förstudie
Världens Hem
Sökande

Studieförbundet Vuxenskolan Kronoberg
“Att inte vara en del av samhället
kostar enorm mycket i både
mänskligt lidande och pengar. Det
finns ett stort behov av möten och
aktiviteter mellan nyandlända och
etablerade och bryta utanförskapet
genom pensonlig utveckling kring
entrprenörskap och socialt
företagande”.

Projektets syfte
Världens hem är en förstudie som har
genomförts i Älmhult och Alvesta
kommun. Syftet med projektet har
varit att utreda och kartlägga
möjligheterna för att starta och
utveckla hållbara sociala företag för
människor som står långt ifrån
arbetsmarknaden.

Projektets mål
Målet med förstudien har varit att
öka antalet sociala företag främst i
Alvesta och Älmhults kommun och få
igenom en ESF-ansökan.

Resultat
Totalt beviljat belopp var 409

274 114 kr

126 kr från
Socialfonden eftersom projektet i nästa steg
kan bidra till att sociala företag skapas och
gynna personer med invandrarbakgrund som
har svårigheter att komma in på
arbetsmarknaden. Projektet blev även beviljat
eftersom det var ett samarbete mellan två
kommuner.

Projektstöd

135 012 kr
LAG-pott



SV Kronoberg har kartlagt förutsättningarna för att starta hållbara sociala
företag och format en handlingsplan som ligger till grund för en
avsiktsförklaring till Alvesta och Älmhults kommun, vilket har givit upphov
till mycket positiv feedback och respons kring projektet.



“Projektet har varit väldigt givande och gett oss kunskapen att det gäller hitta



Projektets resultat har spridits i hela Alvesta och Älmhults kommuners
beslutande organ genom en avsiktsförklaring. Det har även spridits brett
bland kommuner organisationer, företag och privatpersoner genom löpand
intervjuer. Resultatet i sin helhet är dock ej ännu klart utan färdigställs efter
ESF-ansökan.

olika vägar och nyckelpersoner, att stå fast vid sin idé och genomföra
integration på något sätt för att skapa samhällsutveckling”:

Vad händer nu efter projektets slut?
Förhoppningen är att projektet och verksamheten ska kunna fortsätta genom att
få en ESF-ansökan beviljad och på så vis arbeta vidare med att starta en
Yallatrappa i Alvesta och Älmhults kommun. Samtal har förts med Yallatrappan i
Malmö och det finns möjlighet att ingå avtal och arbeta vidare med affärsplaner
och affärsmodeller i samband med uppstarten av nya sociala företag.
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