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Disciplinnämnden meddelar licenshavaren en erinran.
SKÄL
Bakgrund
Licenshavaren är anställd som privatrådgivare vid ett anslutet företag och innehavare av
aktiv licens hos SwedSec Licensiering AB (”SwedSec”).
Företaget har anmält att licenshavaren har brutit mot företagets regler om hantering av
omyndigas medel.
Med hänvisning till företagets anmälan har SwedSecs disciplinutskott överlämnat ärendet till
disciplinnämnden och föreslagit att licenshavaren meddelas en erinran.
Företaget har anfört i huvudsak följande:
Licenshavaren har tagit ut 15 000 kr från omyndiga barns sparkonto med enbart den ena
förmyndarens – moderns – medgivande. För uttag krävdes, enligt vad som har angetts för
kontona och enligt företagets instruktioner, båda föräldrarnas skriftliga medgivande.
Pengarna placerades i en kapitalförsäkring i moderns namn med barnen som förmånstagare.
Enligt företaget har relationen mellan föräldrarna varit infekterad och fadern har tidigare
tagit krediter i moderns namn vilket har föranlett förundersökning angående brott. Fadern har
också, eller har haft, ett misstänkt spelmissbruk. Modern var därför orolig för att fadern
skulle kunna ta ut pengarna från barnens konton genom att exempelvis förfalska moderns
namnteckning. Merparten av barnens sparande kommer från moderns konto. Dessa
omständigheter bidrog, enligt företaget, till licenshavarens agerande. Efter att händelsen blev
känd för företaget har pengarna placerats tillbaka på barnens sparkonton.
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Företaget menar sammanfattningsvis att licenshavaren felaktigt har hanterat uttag från
omyndigas konton och att hon har lämnat ett felaktigt råd att placera de uttagna medlen i en
kapitalförsäkring med modern som ägare.
Licenshavaren har 30 års erfarenhet i företaget och har ett stort förtroende hos kunderna.
Hon har enligt företagets mening handlat utifrån omtanke om kunden och inte för egen
vinning. Hon har inte haft någon tidigare anmärkning och företaget har fortsatt stort
förtroende för henne.
Licenshavaren har beretts tillfälle att yttra sig över företagets anmälan men har inte hört av
sig.
Överväganden
Ingen av parterna har begärt muntlig förhandling. Disciplinnämnden har tagit del av
handlingarna i ärendet.
Disciplinnämnden gör följande bedömning.
Det saknas grund för att ifrågasätta företagets uppgifter i anmälan. Licenshavarens agerande
innebär en överträdelse av företagets regler om hantering av omyndigas medel och har
riskerat att skada förtroendet för företaget. Eftersom det är fråga om en enskild händelse i en
speciell situation kan, som utskottet föreslagit, disciplinpåföljden stanna vid en erinran.
På disciplinnämndens vägnar

Ann-Christine Lindeblad

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

