
 

 

Hållbarhetspolicy Båstad Turism och näringsliv 

För oss på Båstad Turism och Näringsliv är hållbarhetsarbetet av största vikt. Vi har en alldeles 

underbar destination samt människor och företag att värna om. Vi vill vara med och skapa ett 

framtida hållbart Båstad som fortsatt är attraktivt för både invånare, företag och besökare.  

Vi vill vara en inspiratör och föregångare där vi kan påvisa handlingskraft gentemot alla de 

medlemsföretag som vi har nära dialog med. Vår funktion och stora nätverk kan bidra till 

genomslagskraft och skapa skillnad.   

Vi ser hållbarhet ur de tre perspektiven: miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet där alla 

dessa tre dimensioner samspelar.  

Våra påverkansområden är framförallt; 

- Kontakten med näringslivet 
o Kontaktnätet – vara en föregångare, sprida kunskap & inspiration 

o Vid eventvärvningar och egna arrangemang – vara kravställare 
- Turistbyrån – broschyrmaterial och produkter 
- Kontoret – material & arbetsmiljö 



 
 

 

Vi ska i vårt nätverk / kontakt med näringslivet: 

- Bidra till att inspirera och informera näringslivet i Båstad inom hållbarhet 
- Inspirera till en aktiv & sund livsstil för våra medlemsföretag  
- Arbeta för och bidra till en hållbar turistort 

- Vid nya eventvärvningar kräva att arrangören arbetar med hållbarhet 
- Vid egna arrangemang ställa krav på partners och leverantörer 
- Arbeta nära skola och arbetsliv för att bidra till kompetensförsörjningen 
- Arbeta med alla branscher och alltid visa att alla är välkomna 

- Verka för en god arbetsmiljö och god samverkan bland våra samarbetspartners och 
medlemsföretag 

- Verka mot all form av diskriminering 
 

Vi ska i vår dagliga drift på kontoret / i Turistbyrån: 

- Vid inköp i första hand välja lokalproducerat  
- Vid inköp i största möjligaste mån ställa krav på våra leverantörer utifrån ett 

hållbarhetsperspektiv 
- Källsortera  
- Alltid beställa miljömärkta produkter (rengöringsmedel, papper etc.) 

- Ständigt verka för en god resurshantering (t.ex. endast beställa material i förhållande till 

åtgång) 
- Ta emot praktikanter i största möjligaste mån 
- Arbeta med att minska energiåtgången - t ex. endast köpa LED-glödlampor 

- Verka för en god arbetsmiljö och sund livsstil där vi respekterar varandra och hjälps åt 
- Ständigt utveckla vår egen kompetens i hållbarhetsfrågor och stimulera till delaktighet i 

hållbarhetsarbetet 
- Tillgängliggöra vårt material digitalt i första hand 
- Följa svensk lagstiftning avseende bl. a. miljö, arbetsmiljö, diskriminering, korruption 

och mänskliga rättigheter 
- Ständigt förbättra vårt hållbarhetsarbete så att vi verkar för en god miljö och hälsa samt 

ett tryggt välmående samhälle 
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