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BESLUT
Disciplinnämnden meddelar licenshavaren en varning.

SKÄL
Bakgrund
Licenshavaren är anställd hos ett anslutet företag och innehavare av aktiv licens hos
SwedSec Licensiering AB (”SwedSec”).
Företaget har anmält att licenshavaren har brutit mot företagets etiska riktlinjer, företagets
instruktioner gällande uppdrag utom tjänsten samt mot företagets
informationssäkerhetsregler.
Med hänvisning till företagets anmälan har SwedSecs disciplinutskott överlämnat ärendet till
disciplinnämnden och föreslagit att licenshavaren meddelas en varning.
Företaget har anfört i huvudsak följande:
Licenshavaren har gjort otillåtna sökningar i företagets kundhanteringssystem och en
närmare kontroll har visat att han under tiden juli 2020 – maj 2021 gjort 312 sökningar på
sig själv och närstående samt på en samfällighetsförening i vilken han är sekreterare. Han har
haft fullmakt från en av de närstående. Vidare har licenshavaren inte sökt godkännande för
uppdraget utom tjänsten som sekreterare i samfällighetsföreningen.
Licenshavaren har till företaget förklarat att han djupt ångrar det inträffade, att han förstår att
han brutit mot företagets regler och att något liknande inte kommer att inträffa i framtiden.
Hans närmaste chef har uppgett att han har ett obrutet förtroende för licenshavaren och
uppger att denne är en värdefull, kompetent och erfaren medarbetare som har djupa
kunskaper inom sitt område. Företaget har tilldelat licenshavaren en skriftlig varning.
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Licenshavaren har genom sitt ombud anfört i huvudsak följande:
Företagets uppgifter om vilka slagningar som skett är korrekt. Det är vidare korrekt att han
inte meddelat sitt engagemang som sekreterare i samfällighetsföreningen. Han har dock inte
gjort några slagningar utan att ha haft samtycke eller fullmakt från berörd person. Han tänkte
tyvärr inte på att slagningarna stod i strid med företagets regler om intressekonflikter. Han
visste inte heller att hans engagemang som sekreterare i samfällighetsföreningen var av
sådan karaktär att det skulle anmälas som uppdrag utanför tjänsten. Uppdraget är numera
anmält enligt företagets regler.
Han är nu fullt medveten om de regler som är gäller och förstår helt och fullt vikten av dessa.
Han kommer inte göra om de misstag som inträffat och ska även se till att hålla sig
uppdaterad på regelverket. Han är tacksam för att företaget fortfarande har förtroende för
honom som medarbetare.
Överväganden
Ingen av parterna har begärt muntlig förhandling. Disciplinnämnden har tagit del av
handlingarna i ärendet.
Disciplinnämnden gör följande bedömning.
Det är genom företagets anmälan och licenshavarens uppgifter klarlagt att han har använt sin
behörighet i företagets interna system och genomfört ett stort antal obehöriga sökningar bl.a.
på sig själv och närstående. Tillgången till det interna systemet innebär ett förtroende från
arbetsgivarens sida som den anställde förväntas hantera på ett korrekt sätt. Även om
licenshavaren i något fall har haft fullmakt från berörd person, har han inte haft rätt att utföra
sökningarna och han har därmed överträtt företagets regler om intressekonflikter och
informationssäkerhet.
I fråga om bisyssla framgår av företagets interna regler att uppdrag eller bisyssla ska
godkännas i förväg. Det är klarlagt att licenshavaren inte anmält sitt engagemang som
sekreterare i en samfällighetsförening för godkännande.
Licenshavarens överträdelser utgör grund för en disciplinpåföljd. Med hänsyn främst till det
stora antalet obehöriga sökningar kan licenshavaren inte undgå en påföljd i form av en
varning.
På disciplinnämndens vägnar

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

