1

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

BESLUT
2021:42

2021-11-16

SwedSec Licensiering AB
Licenshavaren

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 har brustit i sin kreditgivning vid ett tillfälle samt att
han överträtt företagets regelverk avseende jäv och intressekonflikter genom att ha beviljat
kredit till en vän och tagit emot swish-betalningar från två kunder i företaget.
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 handlagt en kredit till kund utan att uppmärksamma eller säkerställa
kundens arbetsgivare och inkomstkälla. Kunden fick krediten beviljad på felaktiga grunder
vilket skulle kunna leda till skada både för denne och för företaget. Licenshavaren borde inte
ha berett och beviljat krediten, eftersom han och kunden är privat bekanta med varandra.
Hans agerande strider mot företagets regelverk om intressekonflikter och jäv.
Det har också framkommit att kunden och ytterligare en kund regelbundet har swishat
betalningar till licenshavaren. Det är olämpligt och strider mot företagets uppförandekod.
Licenshavaren har medgett att kunderna har swishat honom mindre belopp men uppgett att
han vid samtliga tillfällen har återbetalat beloppen i samband med löneutbetalning.
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Företaget har beaktat licenshavarens privata situation som en förmildrande omständighet och
han har varit behjälplig i utredningen. Företaget har meddelat licenshavaren en skriftlig
varning på grund av det inträffade. Licenshavaren har inga tidigare arbetsrättsliga åtgärder
och hans närmaste chef har fortsatt förtroende för honom varför företaget anser att påföljden
kan stanna vid en erinran.
Licenshavaren har meddelat disciplinnämnden att företagets uppgifter i anmälan är riktiga
och att han inte har något ytterligare att anföra.
Överväganden
Ingen av parterna har begärt muntlig förhandling. Disciplinnämnden har tagit del av
handlingarna i ärendet.
Disciplinnämnden gör följande bedömning.
Genom företagets uppgifter och licenshavarens medgivande är det utrett att han, i strid med
företagets regler, har brustit i sin kreditgivning och beviljat en kredit till en vän samt tagit
emot swish-betalningar från denne och ytterligare en kund i företaget.
Reglerna om jäv och intressekonflikter syftar till att hantering av ärenden inte ska kunna
ifrågasättas från etisk eller juridisk synpunkt och för att upprätthålla förtroendet för
företagets verksamhet. Det är därför av stor vikt att de efterlevs.
Det rör sig emellertid om en kredit vid ett tillfälle. Företaget har inte påstått att den aktuella
krediten inte skulle ha beviljats om den hade behandlats av en annan handläggare och det
finns inte något som tyder på att kunden fått bättre villkor än andra kunder. De aktuella
swish-betalningarna avser privata mindre lån. Licenshavaren har, såvitt framgått, medverkat
vid företagets utredning och hans närmaste chef har fortsatt förtroende för honom.
Med hänsyn till det anförda finner disciplinnämnden 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.

