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BESLUT
Disciplinnämnden meddelar licenshavaren en erinran.

SKÄL
Bakgrund
Licenshavaren är anställd som rådgivare hos ett anslutet företag och innehavare av aktiv
licens hos SwedSec Licensiering AB (”SwedSec”).
Företaget har anmält att licenshavaren brutit mot företagets interna regler, vilka grundar sig
på lag, gällande uttag från omyndigas konton samt mot företagets etiska riktlinjer.
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:
Överträdelsen har bestått i att licenshavaren i ett fall inte har kontrollerat en förälders
behörighetshandlingar så att föräldern kunde göra uttag från omyndiga barns konto utan
godkännande från den andra föräldern. Han har därutöver avseende samma förälder i fyra
fall inte granskat de underlag som denne lämnat för att styrka att uttagen avsåg barnens
uppehälle, utbildning och nytta. Föräldern har bara lämnat kvitton för ungefär hälften av
uttagen och de visar att uttagen till övervägande del använts för förälderns privata bruk.
Ärendet uppdagades när en kund (barnens mamma) kontaktade företaget och ville se över
saldot för sina barns fonder. Det upptäcktes då att kontona var tömda och att fonderna sålts
av barnens pappa. För fyra av fem barn fanns fullmakter där föräldrarna hade rätt att
disponera barnens pengar var för sig men i det femte fallet hade föräldrarna en gemensam
fullmakt. Uttagen har skett i juni och oktober 2020. Det totala uttagna beloppet är drygt
80 000 kr. Licenshavaren har tagit in kvitton men det saknas kvittens för drygt 45 000 kr. De
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kvitton som uppvisats har licenshavaren arkiverat i pappans kundprofil och inte för vart och
ett av barnen. Det saknas notering om vilket barn varje omkostnad och kvitto avser. –
Företaget har rättat de felaktiga uttagen och återställt fonderna och därmed kompenserat
barnen med de uttagna beloppen och de värdeökningar som skett. Licenshavarens agerande
har orsakat företaget både ryktesskada och ekonomisk skada.
Licenshavaren är mycket ångerfull över den situation som har uppstått och känner sig
utnyttjad i kundrelationen. Han har tilldelats en skriftlig varning av företaget. Företaget har
fortsatt stort förtroende för licenshavaren och anser att han är en pålitlig och kompetent
medarbetare som levererar med kvalitet. Närmaste chef uppger att licenshavaren är mån om
att göra rätt, att han har utvecklats mycket sen tiden för de anmälda händelserna och att han
framgent kommer att vara extra noggrann i allt sitt arbete.
Licenshavaren har beretts tillfälle att yttra sig över företagets uppgifter 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 finns inte grund för att ifrågasätta företagets uppgifter. Av dessa framgår att
licenshavaren har överträtt företagets regler om hantering av omyndigas medel. Hans
agerande har riskerat att skada förtroendet för företaget och har orsakat företaget ekonomisk
skada. Det rör sig emellertid om ett enstaka ärende och endast några enstaka transaktioner.
Av företagets uppgifter framgår att licenshavaren är mycket ångerfull över det inträffade och
han har, såvitt framgår, inte någon tidigare anmärkning. Mot bakgrund av vad företaget
anfört kan slutsatsen dras att risken för att en liknande situation skulle inträffa igen framstår
som begränsad. Disciplinnämnden delar mot denna bakgrund utskottets bedömning att
påföljden kan bestämmas till en erinran.
På disciplinnämndens vägnar

Ann-Christine Lindeblad

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

