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SwedSec Licensiering AB
Licenshavaren

BESLUT
Disciplinnämnden återkallar licenshavarens licens.

SKÄL
Bakgrund
Licenshavaren var vid tiden för de aktuella händelserna anställd hos ett anslutet företag och
innehavare av aktiv licens hos SwedSec Licensiering AB (”SwedSec”). Hans licens är sedan
2013 vilande.
SwedSec har på eget initiativ inlett ett disciplinärende avseende licenshavaren sedan
SwedSec tagit del av en hovrättsdom. SwedSecs disciplinutskott har begärt att
disciplinnämnden återkallar licenshavarens licens.
Av hovrättens dom framgår att licenshavaren har dömts för otillbörlig marknadspåverkan,
grovt brott, svindleri och medhjälp till trolöshet mot huvudman, grovt brott, till bl.a.
villkorlig dom. Hovrättens dom fick laga kraft våren 2017 sedan Högsta domstolen beslutat
att inte meddela prövningstillstånd.
Brotten har ägt rum utanför tjänsten under åren 2012 och 2013. Brottsligheten har i två av tre
fall bedömts avse grovt brott och straffvärdet för den samlade brottsligheten har ansetts
motsvara fängelse i ett år.
Licenshavaren har beretts tillfälle att yttra sig men har inte hört av sig.
Överväganden
I ärendet har inte begärts muntlig förhandling. Disciplinnämnden har tagit del av
handlingarna och gör följande bedömning.
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Enligt 10 kap. 3 § SwedSecs regelverk får disciplinnämnden återkalla en licens, om
licenshavaren utanför tjänsten har begått brott eller i övrigt agerat på ett sätt som innebär att
denne på grund av sina personliga förhållanden inte kan anses lämplig att inneha licens. De
brott som licenshavaren har gjort sig skyldig till har begåtts utanför tjänsten och är av sådan
karaktär att hans lämplighet som licenshavare ska prövas enligt SwedSecs regelverk.
Det är fråga om upprepad grov ekonomisk brottslighet, som till sin karaktär är mycket
förtroendeskadlig. Trots att vissa av brotten begåtts för mer än fem år sedan, är brottsligheten
så allvarlig att licenshavaren får anses olämplig som licenshavare. Hans licens bör därför
återkallas.

På disciplinnämndens vägnar

Ann-Christine Lindeblad

I nämndens beslut har deltagit justitierådet Ann-Christine Lindeblad, justitierådet Petter Asp,
direktören Carl-Johan Högbom, direktören Jack Junel och f.d. chefsjuristen Jan Persson.

