
 
 

 
Visselblåsarpolicy- och funktion 

 

Avsikten med denna visselblåsarpolicy- och funktion är att uppmuntra personal att rapportera fall där 

det förekommer allvarliga oegentligheter anonymt. Policyn gäller alla Studentbostäder i Sveriges 

(SBS) anställda och samarbetspartners och omfattar allvarliga oegentligheter som kan innebära en 

skadlig inverkan på Bolagets affärsverksamhet och som inte kan rapporteras eller hanteras på 

sedvanligt sätt 

 

Om du misstänker allvarliga oegentligheter eller brott inom SBS kan du anmäla detta till vår 

visselblåsarfunktion. Visselblåsarfunktionen är en del av SBS förebyggande arbete mot 

oegentligheter och korruption. Funktionen kan användas av allmänheten, anställda, leverantörer och 

andra intressenter. 

 

Om du vill framföra rena klagomål eller missnöje kring boende, rutiner eller liknande, prata med din 

studentvärd eller kontakta vår kundservice: info@sbsstudent.se 

 

Säkerhet och trygghet som anställd, kund och hyresgäst eller samarbetspartner till SBS är A och O. Vi 

värnar om vår värdegrund med etik, öppenhet och tillit i organisationen. På SBS har vi noll tolerans 

mot alla typer av brott och oegentligheter inom företaget och det är en självklarhet för oss att alla på 

SBS och våra samarbetspartners följer lagar och avtal. 

 

 

Vad kan anmälas? 

 

Det är allvarliga oegentligheter som kan anmälas.  

§ Ekonomisk brottslighet – såsom stöld, korruption, mutor eller att någon med ledande 

befattning eller nyckelposition på SBS har missbrukat sin ställning 

§ Säkerhetsbrister eller allvarliga brott mot arbetsmiljölagen 

§ Diskriminering, trakasserier eller mobbning 

§ Hot eller våld 

 

Din anmälan bör innehålla så mycket information som möjligt för att underlätta utredningen av 

ärendet.  
 
Anonymitet. Du kan välja att vara anonym genom att inte ange ditt namn eller andra 

kontaktuppgifter. Då kommer du inte heller få återkoppling i ärendet. 

 

 

 

 



 

 
Skicka in din anmälan om misstanke gällande oegentligheter eller brott,  per brev till:  

 

Studentbostäder i Norden AB 

Att: Ordförande i Revisionsutskottet 

Kungsgatan 47A 

753 21 Uppsala  

 
 
Vem kan anmälas? 

 

Alla personer anställda på SBS kan anmälas. Det är därför av yttersta vikt att information lämnas i god 

tro och att den, enligt din kännedom, är korrekt. 

 
Vad händer med din anmälan? 

 

Din anmälan tas emot av SBS ordförande i revisionsutskottet och ordföranden avgör om ärendet 

behöver utredas och på vilket sätt. En utredning kan exempelvis leda till att en polisanmälan görs, att 

ärendet lämnas till SBS styrelse och ledning för hantering eller att ärendet läggs ned.  

 

Om du har lämnat kontaktuppgifter kommer du att få information om vad som händer med din 

anmälan. Vi kommer att behandla dina uppgifter och din anmälan med sekretess. En anmälan som 

lämnas i god tro kommer inte medföra några negativa konsekvenser för den som anmäler. 

 

Hur SBS behandlar personuppgifter kan du läsa vår integritetspolicy. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 


