Lokal anvisning för den ekologiska
dimensionen av hållbar utveckling
för Göteborg & Co
Denna anvisning är Göteborg & Co:s verksamhetsspecifika komplettering till
Göteborgs Stads policy för den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling.
Anvisningen är en del av bolagets miljöledningssystem.
Göteborg & Co är ett kommunalt bolag ägt av Göteborgs Stad och har som mål att få fler att
upptäcka och välja Göteborg. Bolagets uppdrag är att i bred samverkan leda och driva utvecklingen
av Göteborg som hållbar destination så att alla som lever och verkar här ska gynnas av en växande
besöksnäring.
Göteborg & Co:s verksamhet påverkar direkt och indirekt boende, besökare och aktörer, samt
klimat, miljö och biologisk mångfald, både lokalt i Göteborg och utanför kommunens gränser.
Utifrån bolagets påverkan och eget hållbarhetsramverk, och i linje med Göteborgs Stads relevanta
styrdokument och Kommunfullmäktiges budget, agerar Göteborg & Co medvetet och ansvarsfullt
som miljö- och klimatsmart bolag. Bolagets beslut och handlingar ska leda till effektiv och
konstruktiv omställning till en miljö- och klimatsmart destination – i ett Göteborg som har en hög
biologisk mångfald, klimatavtryck nära noll år 2030, och där göteborgarna har en hälsosam
livsmiljö.
Göteborg & Co...
1.

...genom sin roll som samverkansplattform och föregångare, agerar för att engagera,
utmana och modigt leda destinationens utveckling kring minskad direkt och indirekt miljöoch klimatpåverkan inom besöksnäringen i linje med stadens mål.

2. ...strävar efter att ständigt minska sin direkta miljö- och klimatpåverkan på effektiva sätt,
bland annat genom att minska sin konsumtion av förbrukningsvaror, minska
avfallsmängderna från och energiförbrukningen i den egna verksamheten, samt prioritera
hållbarhetsaspekter vid tjänsteresor och vid inköp och upphandling.
3. ...upprätthåller löpande transparent och engagerande kommunikation om sitt interna och
externa miljö- och klimatarbete; regelbundet mäter, följer upp och utvärderar arbetet med
hjälp av ledningssystemet; samt utbildar regelbundet alla medarbetare.
4. ...håller sig uppdaterat om och följer gällande miljölagstiftning och andra relevanta
regelverk, samt rapporterar av Göteborgs Stad efterfrågad information enligt instruktion.
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