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Slopad jämställdhetsbonus – Ds 2015:55
Statskontoret tillstyrker förslaget
Statskontoret tillstyrker förslaget om att upphäva jämställdhetsbonusen inom
föräldraförsäkringen. Utvärderingar och uppföljningar har visat att bonusen inte i
någon större utsträckning har påverkat föräldrarna att fördela föräldrapenningen
mer jämnt mellan sig. Vi bedömer att arbetsgruppens övriga beräkningar och
analyser är rimliga.
Statskontoret pekade i sitt remissvar från 2008 (Dnr 2007/234-4) på vissa risker
med jämställdhetsbonusen. Statskontoret kan nu konstatera att flera av dessa risker
har realiserats, vilket har bidragit till att önskade effekter inte har nåtts. Den tidigare komplicerade konstruktionen ledde till att få ansökte om bonus. Den förenkling
som infördes 2012 har inte lett till förväntade resultat. Utvärderingar visar också att
ekonomiska incitament har begränsad betydelse för uttag av föräldrapenning.
Bonus har betalats ut till föräldrar som även utan den hade haft ett jämnt uttag av
föräldrapenning.

Analys saknas av om mer information hade bidragit till effekter
på ett jämställt uttag
Statskontoret bedömer att ytterligare en orsak till att önskade effekter inte har nåtts
är att jämställdhetsbonusen är ganska okänd bland föräldrar. Försäkringskassans
enkätundersökning från 2013 visade att en majoritet av föräldrarna saknade
tillräcklig kunskap om till exempel vilka dagar som genererar bonus. Statskontoret
saknar en analys i departementspromemorian av om ökade informationsinsatser
från Försäkringskassan skulle ha kunnat öka bonusens effekter på ett jämställt uttag
av föräldrapenningen. Sammantaget bedömer Statskontoret dock att övriga orsaker
till uteblivna effekter är så betydande att det är befogat att avskaffa systemet med
jämställdhetsbonus.

Generaldirektör Ingvar Mattson har beslutat i detta ärende. Utredningschef Anna
Pauloff och utredare Maria Karanta, föredragande, var närvarande vid den slutliga
handläggningen.
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