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Justitiedepartementet
Enheten för migrationsrätt

Stockholm, 2 december 2020

Dnr: Ju2020/03659

Remissyttrande gällande promemorian Ökad säkerhet för vissa
identitets- och uppehållshandlingar – anpassning av svensk rätt till en
ny EU-förordning (Ds 2020:22)
Sammanfattning:
Svenskar i Världen har avgränsat sitt remissyttrande till i huvudsak (1) insamlingen av
foto/ fingeravtryck, (2) utlämning av kortet och (3) kort för barn. Överlag ställer vi oss positiva
till ökad säkerhet för ID-kort, men hänsyn måste tas till den mer omfattande logistik som
detta innebär och därmed ökade kostnader för svenskar som måste skaffa och förnya sitt IDkort utomlands, inte minst vad gäller barnfamiljer.

Kommentar:
Remissyttrandet gäller Ds 2020:22, Ökad säkerhet för vissa identitets- och
uppehållshandlingar – anpassning av svensk rätt till en ny EU-förordning.
Svenska medborgare bosatta i utlandet som behöver förnya sitt pass eller ID-kort, och inte
har möjlighet att åka till Sverige för att göra det, behöver ta sig till en svensk ambassad eller
bemyndigat konsulat. Det medför kostnader vad gäller transport till och från
utlandsmyndigheten, både vid ansökan och uthämtning. I de fall då ambassaden eller
konsulatet ligger långt ifrån hemmet behöver semesterdagar nyttjas. Dessutom tillkommer
högre kostnader för själva pass- och ID-handlingarna jämfört med om dessa hade ansökts
om i Sverige.
I förslaget går att läsa att ” De kostnader som EU-förordningen och förslagen kan leda till för
berörda myndigheter är inte större än att de ryms inom befintliga ekonomiska ramar” (14.2,
Ekonomiska konsekvenser). De ekonomiska konsekvenserna för de svenska medborgarna
som bor utomlands är dock påtagliga, framförallt för barnfamiljer som har barn under 12 år.
Det nya förslaget med biometriska ID-kort bör leda till att alla ambassader och konsulat, eller
i vart fall betydligt fler än nu, förses med den tekniska utrustning som krävs och bemyndigas
att utföra dessa uppgifter. Det är därmed av särskilt intresse för svenskar utomlands att ha
rimligt nära till en ambassad eller konsulat som kan utfärda de nya ID-korten.
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För att minska kostnaderna och reducera antalet besök kan man också tänka sig att
utlämnandet sker med rekommenderat brev med mottagningsbevis eller liknande. Enligt EUförordningens artikel 10.1-2 krävs nämligen bara att man infinner sig ” minst en gång”
personligen under utfärdandeförfarandet. Om man har infunnit sig en gång för att
fotograferas och lämna fingeravtryck borde ID-kortet rimligtvis gå att skicka med
rekommenderat brev.
Eftersom ID-kort för barn under 12 år bara gäller i tre år och därmed behöver förnyas oftare
borde de kosta mindre. Ett rimligt prisavdrag är att ID-korten för barn bara ska kosta 3/ 5
eller 60% av kostnaden för ett kort för vuxna, dvs 960 kronor istället för 1 600 kronor.
För närvarande gäller enligt EU-rätten att om ett medlemsland inte har en
ambassad/ konsulat i det land där man befinner sig, har man som EU-medborgare rätt att
vända sig till annat EU-lands ambassad för konsulärt stöd. Det bästa hade därför varit om
alla EU-ambassader/ konsulat kunde utföra denna insamling av biometriska data i sådana
situationer, inte minst då ju ID-korten ska följa samma format och ha samma sorts innehåll
för alla EU-medborgare.

Svenskar i Världen,
Cecilia Borglin, generalsekreterare
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