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Hela-projektet, 300 miljoner kronor satsas för att minska 
deltidsarbetslösheten 
Regeringen har fattat beslut om att satsa 100 milj kr per år mellan 2002 – 2004 
för att påverka omständigheter i arbetslivet så att ofrivilligt deltidsarbete kan 
undvikas. Arbetsmiljöverket har fått regeringens uppdrag att i samverkan 
med Arbetslivsinstitutet, AMS, Svenska ESF-rådet och Jämställdhetsom-
budsmannen lyfta fram nya och kreativa lösningar. Arbetsmarknadens parter 
kommer att ha en avgörande påverkan i arbetet.  

180 miljoner kronor av satsningen avser stöd till nya projekt eller redan på-
gående aktiviteter inom privat och offentlig verksamhet. I första hand kom-
mer bidragen att gå till projekt som kan presentera långsiktiga lösningar som 
bygger på bred förankring och nytänkande. Målet är att heltid ska vara en 
rättighet och deltid en möjlighet. 

Prioriterade utvecklingsområden 
Av regeringsbeslutet framgår att det är följande områden som ska prioriteras 
inom ramen för projektet. 

Kompetensutveckling 
Utveckling av länsövergripande utbildningsmodeller inom vårdområdet för 
distansutbildning av deltidsarbetslösa. Utbildningarna ska vara flexibla och 
baseras på individuella handlingsplaner utifrån principen om validering. 
(Max 13 miljoner kronor per år.) 
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Initiativmedel 
Bidrag till projekt eller försöksverksamheter som syftar till att förändra ar-
betsorganisationen, förbättra arbetsmiljön, ge deltidsarbetslösa dubbelkom-
petens eller trepartssamverkan mellan arbetsgivare, arbetsförmedling och 
fackliga organisationer. Utvalda projekt ska följas och utvärderas av forskare. 
(Max 67 miljoner kronor per år.) 

Forskning 
Forskning om mekanismerna bakom deltidsarbetslöshet samt andra forsk-
ningsområden som anknyter till deltidsproblematiken. (Max 5 miljoner kro-
nor per år.) 

Informationsinsatser 
Spridning av resultat från de projekt som beviljats intiativmedel. (Max 5 mil-
joner kronor per år.) 

Mer information 
Mer information om Hela-Projektet finns på projektets webbplats 
www.helaprojektet.com . Där finns också information om hur man kan an-
söka om bidrag. 

Frågor besvaras av Hela-Projektets sekretariat på telefon 08-730 95 00.  
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