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Finansmarknad
31. Färre utfärdare av identitetshandlingar
Regelverk
Olika regelverk
Mottagare
Regeringskansliet (departement beroende på lagstiftning)
Påverkan på företag idag
Bakom många bedrägerier ligger identitetsbedrägerier. En viktig del av problemet är att Sverige har för
många och för osäkra identitetskort. Att utfärda id-handlingar bör vara en kärnuppgift för staten. Det
finns idag 15 olika sorters giltiga id-kort i Sverige. Det skapar svårighet för personal i butiker och på
andra ställen att korrekt fastställa kundens identitet. Id-korten varierar också i tillförlitlighet. Ett exempel
är körkortet. I Sverige utfärdas körkortet som en id-handling, vilket inte är fallet i alla länder. En
person som har utländska papper på att den kan köra bil, kan få ett svenskt körkort utan att personens
identitet har fastställts från början. Många id-handlingar kan dessutom alltför lätt förfalskas, och säljs
på internet för bara några hundralappar. Resultatet är ofta svårt att skilja från äkta handlingar.
Åtgärdsförslag
Staten bör ta ett övergripande ansvar för att minska antalet utfärdare av identitetshandlingar. I första
hand bör staten utfärda id-handlingarna. Alternativt bör staten ansvara för att skapa regler för hur det
ska gå till att ansöka om, tillverka och överlämna id-handlingar. Staten bör också se till att kontrollen
av en id-handlings äkthet kan genomföras på ett enkelt och snabbt sätt samt att denna kontroll är
pålitlig. En fungerande registerkontroll mot utfärdaren av id-handlingen är därför nödvändig. I närtid
bör Transportstyrelen få i uppdrag att se över rutinerna för utlämnande av körkort för att förhindra
att körkort används i samband med bedrägerier och annan brottslighet.
Bedömning av åtgärdsförslagets effekter för företagen
Att åtgärder vidtas för att motverka användandet av oriktiga identiteter och identitetshandlingar är
viktigt inte bara för enskilda aktörer och personer utan för samhällets förmåga att stå emot organiserad
och systematisk ekonomisk brottslighet.
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