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     SwedSec Licensiering AB 
     Licenshavaren 

 

 

 

BESLUT 

Disciplinnämnden meddelar licenshavaren en varning. 

SKÄL 

Bakgrund 

Licenshavaren var vid tiden för de anmälda överträdelserna anställd som rådgivare hos ett 
anslutet företag och innehavare av licens hos SwedSec Licensiering AB (SwedSec). 

Företaget har anmält att licenshavaren har gjort otillåtna slagningar i företagets system på sig 
själv och på sin f.d. sambo. 

Med hänvisning till företagets anmälan har SwedSecs disciplinutskott överlämnat ärendet till 
disciplinnämnden och föreslagit att licenshavaren meddelas en varning. 

Företaget har i anmälan till SwedSec anfört i huvudsak följande. 

Licenshavaren har vid 74 tillfällen mellan den 1 januari 2021 och den 12 januari 2022 gjort 
otillåtna slagningar i företagets system på sig själv och på sin f.d. sambo. Han har årligen 
intygat att han har tagit del av, samt förstått, företagets interna regler och instruktioner. Han 
har även varje år genomgått den årliga kunskapsuppdateringen avseende rådgivare och bolån 
som SwedSec kräver för att inneha licens. 

Licenshavaren har anfört i huvudsak följande. 

Han medger det som företaget har anfört i anmälan. Anledningen till att han gjorde 
slagningarna på sin f.d. sambo var att de har gemensamma bolån och gemensamt sparande 
för barnen. Han har inte avsett att skada vare sig företagets eller sin f.d. sambos förtroende 
och har verkat inom finansbranschen i cirka 17 år utan några tidigare problem. Han har nu 
självmant valt att säga upp sig vilket bör beaktas vid valet av påföljd. 
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Överväganden 

Licenshavaren har medgett att han har använt sin behörighet i företagets interna system och 
genomfört obehöriga slagningar på sig själv och på sin f.d. sambo. Tillgången till det interna 
systemet innebär ett förtroende från arbetsgivarens sida som den anställde förväntas hantera 
på ett korrekt sätt. 

Det rör sig om ett stort antal slagningar under en lång period. Licenshavaren bör därför 
tilldelas en varning för överträdelserna. 

På disciplinnämndens vägnar 

 
 
Kristina Ståhl 
 
I nämndens beslut har deltagit justitierådet Kristina Ståhl, civilekonomen Ragnar Boman, 
direktören Jack Junel, direktören Kajsa Lindståhl och f.d. chefsjuristen Jan Persson. 

 


