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Finansförbundets remissvar gällande
utredningen Ett säkert statligt ID-kort – med elegitimation (SOU 2019:14)
Utredningens övergripande uppdrag är att utreda och lämna förslag till förändringar av
krav och rutiner för utfärdandet av svenska identitetshandlingar. Syftet med de tilltänkta
förändringarna är att minska antalet bedrägerier som begås med förfalskade
identitetshandlingar. Utredningens uppdrag har bland annat bestått i att analysera hur
antalet utfärdare kan begränsas samt hur verifieringen av handlingarnas äkthet kan
förbättras. I utredningen föreslås en ny lag och en ny förordning om statliga
identitetshandlingar, med ett statligt identitetskort och en statlig e-legitimation.
Finansförbundet ser positivt på utredningens förslag. Utredningen uppmärksammar att
det i dag finns många olika utfärdare av identitetshandlingar. Många olika utfärdare av
accepterade identitetshandlingar försvårar för kontrollen av identitetshandlingarnas
äkthet.
Tempot i finansbranschen är högt och stressen bland finansanställda påtaglig. Att
finansanställda åläggs vidta omfattande säkerhetsåtgärder för att undvika
identitetsbedrägerier bidrar till denna stress och påverkar deras arbetsmiljö negativt.
Den nuvarande lösningen bidrar till en ökad arbetsbörda för finansanställda. Det tar tid att
säkerställa identiteter. Bankerna behöver i sin identifieringskontroll vidta ett antal
åtgärder; ansvaret för att vidta dessa åtgärder på ett korrekt sätt faller på enskilda
anställda.
För företag som verkar inom den finansiella sektorn finns stränga krav på kundkännedom.
Exempelvis måste banker både fastställa sina kunders identitet och kontrollera varifrån
kundernas pengar härstammar. Banker som inte uppfyller dessa åtaganden kan drabbas av
höga böter och sanktioner, i enlighet med lagen om åtgärder mot penningtvätt. Ett statligt
identitetskort skulle sannolikt minska risken för fel vid identifieringen av bankernas
kunder och påföljande sanktioner mot bankerna. Ett statligt identitetskort skulle
underlätta arbetet för de anställda som utför identitetskontroller. Därför ser
Finansförbundet positivt på utredningens förslag. Förslagen antas underlätta
bankanställdas kontroll av identitetshandlingars äkthet, och därmed minska arbetsbördan
för finansbranschens anställda.
Vidare anser Finansförbundet att det tilltänkta förslaget också kan bidra till färre brott och
ökad säkerhet. Förslagen ökar motståndskraften mot identitetsrelaterad brottlighet i
Sverige. Ökad motståndskraft kan öka förtroende för finanssektorn, men även för andra
viktiga samhällsinstanser.
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