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SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

BESLUT
2007:02

2007-01-23

SwedSec AB
Licenshavaren

Efter ansökan den 13 december 2001 registrerades licenshavaren, som licenshavare hos
SwedSec. Licenshavaren var vid denna tid anställd som försäkringsspecialist och
privatrådgivare hos Institutet.
Institutet har i skrivelse den 17 november 2006 anmält att licenshavaren skilts från sin tjänst i
institutet och att licenshavaren agerat i strid med SwedSecs regler. Med hänvisning till denna
anmälan har SwedSec överlämnat åt disciplinnämnden att besluta om disciplinpåföljd.
Licenshavaren har yttrat sig i ärendet.
Disciplinnämnden har tagit del av handlingarna i ärendet. Förhandling har inte begärts från
någondera sidan.
_____________
Institutets anmälan avser att licenshavaren under senare år innehaft bisyssla som
boutredningsman i skilda dödsbon, vilket licenshavaren – i strid med institutets interna
regelverk – underlåtit att anmäla. Institutet har vidare polisanmält licenshavaren för att
licenshavaren dels den 29 januari 2002 tillgodogjort sig 963 kronor ur ett dödsbo, dels den 14
juli 2003 tillgodogjort sig 3.900 kronor ur ett annat dödsbo, dels den 8 mars 2006
tillgodogjort sig 8.313 kronor ur ytterligare ett dödsbo. Före sistnämnda transaktion hade
licenshavaren – i strid med det interna regelverket – ändrat registreringsuppgifter avseende
dödsboets konto och uppgivit sig själv som kontohavare.
Licenshavaren har erkänt att hon haft bisyssla som boutredningsman och att hon utfört de
transaktioner banken anmält men förnekat att hon haft för avsikt att tillskansa sig medel som
tillhört någon annan. Enligt licenshavarens uppgifter hade hon i de båda förstnämnda fallen
rätt att tillgodogöra sig medel för utlägg resp eget arbete, och i det sistnämnda fallet rörde det
sig om en förväxling. Licenshavaren har vidare ingående redovisat hur hennes personliga
förhållanden förändrats under åren 2003-2006, med bl a allvarliga sjukdomar i familjen.
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Det kan inte anses styrkt i detta ärende att licenshavaren avsiktligen tillgodogjort sig andra
medel från de aktuella dödsboen än som licenshavaren ansåg sig ha rätt till. Disciplinnämnden
finner det emellertid av utredningen framgå dels att licenshavaren brutit mot institutets interna
regelverk genom att inte anmäla sin bisyssla som boutredningsman., dels att licenshavaren
överfört medel från dödsboens konton till sig själv på ett regelstridigt sätt. Det inträffade
föranleder att den för licenshavaren utfärdade licensen bör återkallas.
Disciplinnämnden återkallar den för licenshavaren utfärdade licensen.

På disciplinnämndens vägnar

Johan Munck

I nämndens avgörande har deltagit justitierådet Johan Munck, direktören Hans Mertzig,
civilekonomen Ragnar Boman, direktören Jack Junel och direktören Carl-Johan Högbom.
Enhälligt.

