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SwedSec Licensiering AB
Licenshavaren

BESLUT
Disciplinnämnden återkallar licenshavarens licens.

SKÄL
Bakgrund
Licenshavaren var vid tiden för de aktuella händelserna, anställd hos ett anslutet företag med
arbetsuppgifter som bestod av kassatjänst samt icke inbokad rådgivning för privatkunder.
Hon var innehavare av aktiv licens hos SwedSec Licensiering AB (”SwedSec”). Hennes
licens är numera vilande.
Företaget har anmält att licenshavaren för egen vinning tillägnat sig egendom som tillhör
företaget.
Med hänvisning till företagets anmälan har SwedSecs disciplinutskott begärt att
disciplinnämnden återkallar licenshavarens licens.
Företaget har anfört i huvudsak följande:
Licenshavaren har under flera år underlåtit att i företagets kassasystem bokföra avgifter som
hon tagit ut från kunder. Beloppen har i stället satts in på licenshavarens privata konton.
Tillgreppen upptäcktes vid företagets interna kontroll. Företagets utredning visade att det
handlade om tillgrepp rörande minst 15 000 kr under 2017 och minst 12 000 kr under 2018.
Vid samtal med den interna utredningsgruppen har licenshavaren erkänt tillgreppen. Hon
blev avskedad från sin anställning i företaget i januari 2019. Händelserna har polisanmälts
och polisen har rubricerat dem som förskingring alternativt trolöshet mot huvudman.
Licenshavaren har beretts tillfälle att yttra sig över företagets anmälan men har inte hört av
sig.
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Överväganden
Ingen av parterna har begärt muntlig förhandling. Disciplinnämnden har tagit del av
handlingarna i ärendet.
Disciplinnämnden gör följande bedömning.
Det finns inte grund för att ifrågasätta uppgifterna i anmälan. Av denna framgår att
licenshavaren under 2017 och 2018 har satt in avgifter från kunder på sina privata konton för
egen vinning i stället för att bokföra beloppen i företagets kassasystem.
Agerandet är oacceptabelt, uppenbart otillåtet och strider mot såväl branschregler som mot
företagets interna regler. Licenshavaren har missbrukat sin förtroendeställning i företaget och
hennes upprepade överträdelser innebär att hon allvarligt åsidosatt vad som ålegat henne i
tjänsten. Hon kan inte anses uppfylla kraven som ställs på en licenshavare och hennes licens
ska därför återkallas.

På disciplinnämndens vägnar

Ann-Christine Lindeblad

I nämndens beslut har deltagit justitierådet Ann-Christine Lindeblad, direktören Jack Junel
och direktören Kajsa Lindståhl.

