Hållbarhetspolicy
Granskas årligen i augusti av koncernledningen

Hållbarhet står ständigt i fokus i Svenska Mässan Gothia Towers verksamhet. Vi bedriver hållbarhet
utifrån ett helhetsperspektiv med utgångspunkt i ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.
Vi konkretiserar våra insatser genom att bland annat:


Följa våra principer för hållbar utveckling, vilka finns listade nedan.



Använda naturens och havets resurser på ett ansvarsfullt sätt.



Spara på energi och byta från fossila till förnybara energislag.



Klimatkompensera egna tjänsteresor med flyg genom att investera motsvarande
utsläppskostnader i hållbarhetsförbättrande åtgärder inom verksamheten.



Sträva efter att uppnå en långsiktigt hållbar nivå avseende resursförbrukning, transporter
och utsläpp till luft och vatten.



Driva vår verksamhet så att vi så långt det är möjligt undviker kemiska ämnen och material
som är skadliga för människor och miljö.



Göra medvetna val och använda ekologiska och närproducerade råvaror i så stor
utsträckning som möjligt.



Arbeta förebyggande med ständig förbättring som mål samt följa tillämpliga lagar inom
hållbarhetsområdet.



Systematiskt arbeta med mångfald, jämställdhets- och tillgänglighetsfrågor.



Ständigt sträva efter att driva våra affärer, inköp och upphandlingar så att de bidrar till både
det lokala och det globala samhällets hållbara utveckling.



Kommunicera vårt hållbarhetsarbete på ett sätt som ökar engagemanget och kunskapen hos
våra egna medarbetare, kunder och leverantörer.



Erbjuda en miljö som främjar våra medarbetares och gäster välbefinnande.

Genom att agera enligt denna policy kan våra besökare, gäster och kunder med gott samvete ta del
av vår verksamhet samt bidra till vår gemensamma strävan i att skapa ett hållbart samhälle.

Hållbarhetspolicy
Granskas årligen i augusti av koncernledningen

Principer för hållbar utveckling
Hållbarhet är en grundläggande del i vår vision om att bli Europas mest attraktiva mötesplats genom
att erbjuda den bästa helhetsupplevelsen. Hållbarhet ska vara en naturlig och integrerad del av vårt
arbete, där vi behöver agera ansvarsfullt för att bidra till en mer hållbar framtid och möta FNs
globala hållbarhetsmål. Hållbarhet står ständigt i fokus i vår verksamhet och är ett av koncernens
strategiska fokusområden. Vi bedriver hållbarhet utifrån ett helhetsperspektiv med utgångspunkt i
miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.

Integrering
Vi är övertygade om att delaktighet från våra identifierade intressenter är av yttersta vikt för att
driva vår verksamhet framåt och mot ständiga förbättringar. Delaktigheten skapas genom
systematisk dialog med våra intressenter där rutiner för dialogen och dess analys är integrerad i vår
verksamhet och dess fokusområdens processer och rutiner.

Integritet
Vi ska alltid bedriva vår verksamhet med hög integritet och moral. Koncernen ska styras och agera i
enlighet med de lagar och förordningar som finns upprättade för verksamheten och i samhället,
samt ta ansvar för och skapa engagemang kring policys, beslut och verksamhetens aktiviteter.
Vi respekterar personlig värdighet, integritet och rättigheterna hos varje människa vi kommer i
kontakt med i vårt arbete. Ingen av oss medverkar till att bryta mot eller kringgå mänskliga
rättigheter.
Vi vet att delaktighet och mångfald i alla led hjälper oss att ta vara på varje individs unika möjlighet
att bidra till vår framgång. Genom vårt systematiska
arbete med likabehandling som för oss innebär att alla människor har samma värde och ska bemötas
med respekt och värdighet oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder lyckas vi med
detta.
Vi ska inte delta i eller stödja någon korruption. Företrädare för koncernen ska inte erbjuda kunder,
potentiella kunder, leverantörer eller konsulter några belöningar eller förmåner som strider mot
etablerad affärspraxis i syfte att få eller behålla affärsverksamhet eller få någon annan otillbörlig
fördel.
Vår koncern strävar efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik. I vår
verksamhet värnar vi om säkerhet och respekt för alla de människor som berörs av vår verksamhet.
Visselblåsartjänsten ger alla en möjlighet att informera om en misstanke om ett allvarligt
missförhållande. Den är viktig för att värna god bolagsstyrning och bevara kundernas och
allmänhetens förtroende för oss.
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Förvaltarskap
Hållbarhet är en grundläggande del av vår vision om att bli Europas mest attraktiva mötesplats
genom att erbjuda den bästa helhetsupplevelsen. Precis som övriga samhällsaktörer behöver vi
agera ansvarsfullt för att bidra till en mer hållbar framtid och för att möta de stora utmaningar som
vår planet står inför.
Svenska Mässan Gothia Towers skapar värde genom att, parallellt med våra egna högt ställda
hållbarhetskrav, bidra till våra kunders hållbarhetsarbete. Givet vår roll i samhället är det av stor vikt
att i detta sammanhang ha en fortsatt proaktiv roll.
Hållbarhet ska vara en integrerad del i verksamheten och varje affärsområde samt business support
ska skapa förutsättningar för hur vi ska driva vår affär där lönsamhet och hållbarhet går hand i hand.
De tre dimensionerna i hållbarhet ska beaktas i samtliga beslut. Högsta ledningen ska tydligt visa
ledarskap i fråga om hållbarhetsarbetet och säkerställa att arbetet ges nödvändiga resurser.

Transparens
Vi står för öppenhet och ärlighet i handling och kommunikation. Vi strävar efter en konstruktiv och
återkopplande dialog med våra intressenter. Grundprinciperna är att kommunikationen ska vara
tydlig, relevant, proaktiv och öppen.

