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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). Hennes licens är
numera vilande.
Företaget har anmält att licenshavaren vid flera tillfällen bl.a. genomfört oegentliga
transaktioner och därmed brutit mot företagets regelverk.
Med hänvisning till företagets anmälan har SwedSec begärt att disciplinnämnden återkallar
licenshavarens licens.
Företaget har anfört i huvudsak följande:
Licenshavaren har i juli 2013 avslutat en kunds konto och i samband med det förfalskat
kundens namnteckning. Licenshavaren har under företagets internutredning hävdat att hon
handlat på kundens uppdrag när hon skrivit dennes namnteckning. Kunden har dock angett
att det inte funnits något uppdrag att avsluta kontot och företaget misstänkte att
licenshavaren tillgodogjort sig delar av medlen på kontot. Vidare misstänkte företaget att
licenshavaren genomfört ett flertal oegentliga transaktioner om totalt ca 1,5 Mkr under åren
2011–2014. Oegentligheterna har bestått i att kunder har skrivit på stora uttag från sina
konton utan att kunderna har fått hela uttagsbeloppet. Uttagen har bokförts som ”kontanter
ut” i kassan och redovisats som ett belopp ”kund tillgodo”. – Företaget polisanmälde
händelserna och licenshavaren fick lämna sin anställning i företaget under våren 2014.
Licenshavaren har beretts tillfälle att yttra sig i ärendet men har inte hört av sig.
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Överväganden
Ingen av parterna har begärt muntlig förhandling. Disciplinnämnden har tagit del av
handlingarna i ärendet, däribland en tingsrättsdom där licenshavaren dömts för grovt
bedrägeri, trolöshet mot huvudman, urkundsförfalskning och grovt osant intygande. Domen
har vunnit laga kraft.
Disciplinnämnden gör följande bedömning.
De i domen redovisade brotten har begåtts i tjänsten och avsett betydande belopp.
Licenshavarens handlande har inneburit att hon allvarligt missbrukat sin förtroendeställning i
företaget. Hennes agerande utgör ett så allvarligt åsidosättande av vad som ålegat henne i
tjänsten att hon inte kan anses lämplig som licenshavare. Licenshavarens licens bör därför
återkallas.

På disciplinnämndens vägnar

Ann-Christine Lindeblad

I nämndens beslut har deltagit justitierådet Ann-Christine Lindeblad, bolagsjuristen Mats
Beckman, civilekonomen Ragnar Boman, direktören Jack Junel och direktören Kajsa
Lindståhl.

