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SwedSec Licensiering AB
Licenshavaren

BESLUT
Disciplinnämnden meddelar licenshavaren en erinran.
SKÄL
Bakgrund
Licenshavaren är anställd som handläggare på ett anslutet företag och innehavare av aktiv
licens hos SwedSec Licensiering AB (”SwedSec”).
Företaget har anmält att licenshavaren har brutit mot reglerna om banksekretess.
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 lämnat ut kontoutdrag avseende föreningen A:s bankkonto till kassören i
föreningen B. Det inträffade uppdagades genom att kassören i föreningen A kontaktade
företaget och berättade att han, av kassören i föreningen B, hade blivit anklagad för att ha
förskingrat pengar. Denne hade sagt att han hade fått ett kontoutdrag avseende föreningen A
samt redogjort för transaktioner och saldo på kontot som stämde överens med de noteringar
som kassören i föreningen A hade.
Licenshavaren har genom sitt ombud anfört i huvudsak följande:
Han blev kontaktad av kassören i föreningen B som ville att han skulle kontrollera en
insättning som väntades till föreningens konto. Insättningen avsåg ersättning för städning
som föreningen hade utfört och betalningen skulle uppgå till 47 000 kr. Kassören
presenterade en insättningsavi med beloppet. Avin innehöll ett bankgironummer som
tillhörde systerföreningen A. Kassören undrade om systerföreningen hade fått in pengarna på
sitt konto felaktigt. Föreningarna har inte gemensam ekonomi men det finns viss ekonomisk
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gemenskap och föreningarna delar även på vissa kostnader. Han minns inte exakt hur orden
föll men han bekräftade att pengarna hade kommit in till systerföreningens konto, i syfte att
försäkra kassören om att de inte hade försvunnit. Det var alltså inte fråga om att lämna ut
några skriftliga kontoutdrag eller ingående redogöra för transaktioner på kontot.
Han medger att det var ett misstag att bekräfta insättningen på den ena föreningens konto till
den andra föreningens kassör. Han vet att han gjorde fel och kommer inte att göra om samma
misstag igen.
Överväganden
Ingen av parterna har begärt muntlig förhandling. Disciplinnämnden har tagit del av
handlingarna i ärendet.
Disciplinnämnden gör följande bedömning.
Licenshavaren har förnekat att han skulle ha lämnat ut kontoutdrag. Till stöd för att så skulle
ha skett finns enbart muntliga uppgifter i andra hand. Det är emellertid ostridigt att han
muntligen har lämnat ut uppgifter om en transaktion på den ena föreningens konto till en
annan förenings kassör. Förfarandet innebär ett obehörigt röjande vilket i och för sig är
förtroendeskadligt. Det har dock varit fråga om ett enskilt misstag från Licenshavarens sida.
Disciplinnämnden delar därför utskottets bedömning att påföljden kan stanna vid en erinran.
På disciplinnämndens vägnar

Ann-Christine Lindeblad

I nämndens beslut har deltagit justitierådet Ann-Christine Lindeblad, bolagsjuristen Mats
Beckman, direktören Jack Junel, direktören Kajsa Lindståhl och justitierådet Kristina Ståhl.

