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Grunduppgifter
Revisionskriterier

Kraven enligt Göteborgsmetoden för miljödiplomering som är godkända
enligt Svensk Miljöbas kravstandard (4:2017)

Utfärdare

Miljöförvaltningen Göteborgs Stad

Godkänd

27 juni 2018 – 30 juni 2019

Verksamhetsnamn

Göteborgs Symfoniker AB

Fysiska platser

Konserthuset på Götaplatsen

Organisationsnummer

556313-1027

Antal anställda

Ca 180 st

Omfattning

Hela verksamheten omfattas av miljöledningssystemet, det vill säga
konsertverksamhet, restaurangverksamhet samt konferensverksamhet.
Göteborgs Symfoniker AB ägs av Västra Götalandsregionen och är
Sveriges Nationalorkester. Orkestern turnerar över hela världen och
gästas av internationella dirigenter, solister och övriga musiker. Det
finns också en barn- och ungdomsverksamhet, Side by Side.
På konserthuset bedrivs restaurangverksamhet, för medarbetare och
gäster, samt uthyrning av lokaler för andra konserter och evenemang, de
dagar man inte har egna konserter.

Om verksamheten

Det finns en miljögrupp med miljöstrateg, miljösamordnare samt
representant från evenemang, restaurang, barn och ungdomsverksamhet
och marknadsavdelning.
Många åtgärder för att minimera miljöpåverkan har genomförts. Till
exempel har man under året haft en lyckad miljöbytardag då
medarbetare kunde byta kläder och böcker. Det var också ett tillfälle att
prata om verksamhetens miljöarbete och möjlighet för medarbetarna att
lämna intryck och idéer som sedan sammanställdes och
kommunicerades till alla medarbetare.
En annan åtgärd för att minska Symfonikernas miljöpåverkan är att så
gott som alla strålkastare i konsertsalen har bytts ut mot LED-lampor.
Ett aktivt miljöarbete har pågått sen 2013 och Göteborgs Symfoniker har
varit miljödiplomerad fem gånger sedan dess.
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Verksamhetsbesök
Adress

Konserthuset Götaplatsen 8

Datum

27 juni 2018

Från verksamheten

Erika Strand, administrativ chef, Johan Björkman, miljösamordnare
samt Daniel Gyllenhammar, miljöstrateg som var med via telefon.

Revisor

Nadia Kretschmann, miljöförvaltningen Göteborgs Stad

Sammanfattning
Göteborgs Symfoniker AB uppfyller miljödiplomeringens krav.
Till nästa revision måste verksamheten genomföra och redovisa de åtgärder som beskrivs under
avsnittet Bedömning.
Det finns ett bra miljöengagemang i verksamheten. För att förfina miljöledningssystemet ytterligare så
ta med fördel till er förbättringsförslagen som beskrivs under avsnittet Bedömning.
Göteborgs Symfoniker AB har varit miljödiplomerade i flera år och kommit långt i sitt dagliga
miljöarbete. Det finns ett engagemang och ett intresse för att minska den miljöpåverkan som
uppkommer. Göteborgs Symfoniker AB bidrar till ett mer hållbart samhälle och vi på
miljöförvaltningen ser fram emot ett fortsatt gott samarbete.
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Bedömning
Nedan framgår vilka åtgärder som ska vara genomförda och redovisade vid nästa revision samt förslag på förbättringar.
Uppfyller
kravet

Kommentar
Miljölagstiftning

Miljölaglista

Ja

Förbättringsförslag: För er att få kännedom om uppdateringar och vilka lagar,
förordningar med mera som berör er verksamhet kan abonnemang på lagbevakning
vara ett alternativ.
Miljöutredning

Förbättringsförslag: Förtydliga mer hur ledningen ansvarar för att
miljöledningssystemet fungerar och leder till ständiga förbättringar, hur ledningen
säkerställer ekonomiska och personella resurser för miljöledningssystemets
införande och drift samt hur ledningen skapar engagemang och delaktighet i
verksamheten
Ansvar och
verksamhetsbeskrivning

Ja

Miljöstrategen sköter miljöledningssystem och driver det interna miljöarbetet och
miljösamordnaren har det slutliga ansvaret gentemot ledningen. Västra Götalands
Regionen (VGR) har beskrivning på vad miljösamordnarens roll är. Det pågår
diskussion om att se över roller och ansvar generellt i verksamheten.
Förbättringsförslag: När ni ser över och roller och ansvar för miljöarbetet så
beskriv vad som gäller för övriga medarbetare och andra viktiga funktioner som
kan påverka ert miljöarbete. I en stor organisation är det än viktigare att ha detta
skriftligt.

Kartläggning och
bedömning av
miljöaspekter
Energi och vatten

Ja

Transporter

Ja

Kemikalier

Ja

Då Svanen har som krav att även städfirmans städkemikalier ska redovisas så finns
de med i kemikalielistan.
Det används till viss del engångsmuggar för personalen, men inte i den publika
verksamheten. För att minimera avfallet från engångsmuggar har försök med
majsmuggar gjorts men tyvärr gick de inte att kompostera så som det var tänkt.
Engångsmuggarna är av papp och inte av plast.

Avfall

Ja

För att minska matsvinnet som uppkommer vid konferenser behöver arrangören
betala för den mat som beställts även om det kommer färre deltagare. Köket arbetar
också med att ha en beredskap att inte ta ut all mat i restaurangen utan vänta in hur
många gäster som verkligen kommer. Flertalet av konferenserna är miljömärkta
vilket leder till att arrangören brukar ha en större kontroll på antal deltagare.
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Förbättringsförslag: Ta bort papperskorgar från kontoren för att minska det
brännbara avfallet och öka sorteringsgraden.
Leverantörer/transportörer/
entreprenörer

Ja
VGR ställer miljökrav vid inköp.

Inköp av varor och tjänster

Ja

Verksamhetens egna varor
och tjänster

Ja

Utsläpp till luft, vatten och
mark samt buller,
vibrationer och lukt

Ja

Bedömning av
miljöaspekter

Delvis

Förbättringsförslag: Lägg till städtjänst, kontorsmaterial och arbetskläder i listan
över de varor och tjänster ni köper in.

De betydande miljöaspekterna är: verksamhetens varor, transporter, inköp av varor
och tjänster, miljökompetens, avfall och energi.
Åtgärd att redovisa nästa revision: Lägg även till livsmedel i listan över
miljöaspekter.
Miljöpolicy

Miljöpolicy

Ja
Miljöplan

Miljöplan

Delvis

Om det passar er verksamhet bättre kan miljömålen med fördel ingå i ordinarie
verksamhetsplan eller liknande. Att ha en plan kan bidra till att alla åtgärder som
planeras finns samlade i ett dokument. Till exempel är det en miljöförbättrande
åtgärd att ta fram ett system för att visualisera matens klimatpåverkan.
Åtgärd att redovisa nästa revision: Var tydlig med vad målet är och beskriv tydligt
era åtgärder. Till exempel är det otydligt vad som ska göras för att ”minska andelen
engångsmaterial till ett minimum räknat”. Skriv istället att ni ska undersöka om det
finns lock eller andra lösningar istället för papper eller matfilm (engångsplast).
Rutiner och instruktioner

Rutiner och
instruktioner

Delvis

Åtgärd att redovisa nästa revision: Var ännu tydligare i er beskrivning hur
avvikelser identifieras och dokumenteras samt hur uppkomna avvikelser åtgärdas
för att säkerställa att de inte uppkommer igen.
Nödlägesberedskap

Nödlägesplan

Ja

Förbättringsförslag: Lägg även till bilkörning som kan leda till bilolycka
Miljöutbildning

Miljöutbildning

Ja

Förbättringsförslag: Lägg till eco-driving som en kompetensutveckling i
utbildarlistan.
Miljöförbättrande åtgärder
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Checklista

Ja
Uppföljning och miljöberättelse

Uppföljning och
miljöberättelse

Ja
Intern och extern kommunikation

Intern och extern
kommunikation

Ja

Ledningens genomgång

Ledningens genomgång

Ja

Förbättringsförslag: Förtydliga mer ledningens utvärdering av
miljöledningssystemet för att nå ständiga förbättringar.
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