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05.2.8 Verksamhetspolicy ISM 2.1/2.2/1.2.3 
 
 
Destination Gotland har till uppgift att bedriva linjetrafik för passagerare och gods mellan 
Gotland och svenska fastlandet samt att vara en drivande kraft i utvecklingen av Gotland 
som resmål. 
 
Verksamheten består av drift av Ro-Ro färjor för passagerare och last, terminalverksamhet i 
linjetrafikens hamnar samt marknadsföring och försäljning av trafikens tjänster liksom 
marknadsföring av Gotland som resmål. Destination Gotland kan därtill från tid till annan åta 
sig biverksamheter såsom fartygsdrift och terminalverksamhet för externa uppdragsgivare 
inom ramen för organisationens kompetenser och resurser. 
 
I verksamheten prioriteras säkerhet för människor, miljö och egendom. 
 
Destination Gotland strävar efter att producera och leverera tjänster som uppfyller 
uppdragsgivarnas krav och tillgodoser kundernas behov och förväntningar. 
 
 
Policyn innebär att vi ska: 

 

• Hålla oss informerade om och följa alla för verksamheten tillämpliga lagar och 
förordningar och andra bindande krav samt beakta rekommendationer och andra 
åtagande inom säkerhet och miljö. 

• Utbilda och motivera alla medarbetare att utföra sina arbetsuppgifter på ett säkert 
och ansvarsfullt sätt  

• Arbeta riskförebyggande för att undvika olyckor och upprätthålla en god 
beredskap för att begränsa effekten i händelse av olycka 

• Arbeta för ständiga förbättringar av verksamheten för att uppnå en hållbar 
utveckling. 

• Aktivt sträva för att skydda miljön och att minska effekterna av verksamhetens 
belastning på hälsa och miljö. Detta sker till stor del genom vårt arbete med en 
effektiv resursanvändning. 

• Genom ständiga förbättringar av ledningssystemet nå ett stärkt förtroende för 
Destination Gotlands verksamhet, öka vår miljöprestanda och vår förmåga att 
tillfredsställa våra kunders behov och förväntningar. 

• Arbeta aktivt med cyberriskhantering för att stödja säker frakt av gods och 
passagerare 

• Vår verksamhet skall bedrivas enligt våra värdeord Serviceorienterade, 
Professionella, Inkluderande, Hållbara, Möjliggörare. 
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