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Revisionsrapport för Miljödiplomering 2016 

Göteborgs Symfoniker AB 
Grunduppgifter 

Revision Omdiplomering 

Revisionskriterier:  
Kraven enligt Göteborgsmetoden för  
miljödiplomering som är godkända 
enligt Svensk miljöbas kravstandard 
(3:2013) 

 

Revisor samt organisation: Petter Kjellgren, Miljöförvaltningen Göteborgs Stad 

Utfärdare: Miljöförvaltningen Göteborgs Stad 

Datum för upprättande av revisionsrapport: 2016-05-23 

Datum för godkännande: 2016-05-19 

Diplomintervall/diplomets giltighetstid: 2016-05-19 till 2017-05-31 

 

Verksamhetsuppgifter 

Verksamhetsnamn: Göteborgs Symfonikerna 
AB 

Organisationsnummer: 
5563131027 

Antal anställda: 160 månadsavlönade 
Antal fysiska platser: 
Konserthuset, 
Götaplatsen/Stenhammarsgatan 1 

Omfattning/avgränsning: 

Hela Göteborgs Symfonikernas verksamhet omfattades av revisionen. Alla styrande 
dokument och checklista granskades och vi gick runt i både kontorslokaler, restaurang, 
städlager, allmänna utrymmen och avfallsrum 

 

Uppgifter om verksamhetsbesöket 

Plats som besöktes: Konserthuset Datum: 2016-05-19 

Närvarande från verksamhet: Johan Björkman, miljösamordnare och Marissa Laurin, 
konsult, var med under hela revisionen. Erika Strand, administrativ chef, var med under 
dokumentgenomgången.  

Närvarande revisor: Petter Kjellgren, Miljöförvaltningen Göteborgs Stad  

Göteborgs Symfoniker AB ägs av Västra Götalandsregionen och är Sveriges 

Nationalorkester. Orkestern turnerar över hela världen och gästas även av dirigenter, solister 

och övriga musiker från hela världen. Man bedriver restaurangverksamhet internt och 

externt och hyr ut lokalerna för andra konserter och evenemang de dagar man inte har egna 

konserter. Ett aktivt miljöarbete har pågått sen 2013 och man har varit miljödiplomerad 
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sedan dess. Huvudansvaret för miljöarbetet ligger på den administrativa avdelningen och 

Johan Björkman är miljösamordnare. 2016 har en ny miljögrupp formats med deltagande av 

miljöengagerade personer från orkester, restaurang och marknadsavdelning inklusive 

administrationen. Tanken är att få in nya idéer och förslag till framtida miljöarbete. 

Dessutom blir ju miljöarbetet mer förankrat och tydliggjort i organisationen.  

Bedömning av Göteborgssymfonikernas miljöarbete utifrån revisionskriterierna 

Avvikelser vid revisionen;  

Korrigera diplomeringsloggan på hemsidan, i övrigt noterades inga avvikelser som 

föranleder kompletteringar vid revisionen. 

Åtgärder – att genomföra innan nästa revision; 

 Ett krafttag behöver tas för att se till att de allra flesta genomgår en grundläggande 

miljöutbildning, antingen VGR:s webbutbildning eller annan likvärdig . Med en 

ökad kunskap och engagemang i miljöfrågorna har ni möjlighet att via miljögruppen 

få in nya förslag till förbättringar. 

 Se till att det vid upphandling av den nya städtjänsten tydligt framgår att endast 

miljömärkta kemikalier får användas i lokalerna. 

 Gör en energikartläggning tillsammans med HIGAB, så att ni får en klar bild i vilken 

ordning energibesparingar och investeringar i lokalerna sätts in för att uppnå 

maximal energibesparing i relation till investering . Ni kan sätt som mål att 

fastigheten ska bli miljöcertifierad byggnad. 

 Använd miljöutredningen som ett aktivt dokument på samma sätt som 

miljöberättelsen, se till att förändringar av betydelse förs in i utredningen. Då ni lagt 

ner ett stort och omfattande och mycket välgjort arbete på er miljöutredning är det 

klokt att underhålla den så att den ständigt är aktuell. 

 

Förbättringsförslag; 

Förutom alla åtgärder som planeras och beskrivs i miljöplanen kan ni tänka på några 

ytterligare förbättringar. 

 Se över möjligheterna att ytterligare öka de resefria mötena via skype-användningen 

och kanske installera videomötesmöjligheter, och därigenom ersätta några nationella 

och internationella flygresor vilket snabbt är en lönsam investering. 

 I samband med miljöutbildningen försök få till någon form av verksamhetsspecifik 

genomgång med personalen så att alla blir införstådda med de satsningar som görs på 

energisparsidan, miljösatsningar i restaurangen och rutiner för avfallshanteringen etc. 

Ni kanske måste ”skryta” lite mer inför era egna medarbetare om miljöarbetet. 

Inrätta en gärna en ”förslagslåda” för miljötips. 

 Ta diskussionen med VGR ang användningen av klimatkompensationspengarna, har 

ni bra förslag till förbättringar se till att ni får åtgärda pengarna själva i första hand,   
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(det kanske är så att pengarna är tänkta att användas till åtgärder som minskar 

miljöbelastningen från transporterna och då får ni ju ta fram såna förslag) 

 Gör en resvaneundersökning, utvärdera den och se om det finns åtgärder som kan 

vidtas för att minska belastningen från resor till och från arbetet eller tjänsteresorna, 

exempelvis; deltagande i cykelvänlig arbetsplats, cykelutmaningen, medlemskap i 

bilpool (jmf sunfleet, moveabout, etc.se www.bilpool.nu) 

 Efter genomförda mätningar på avfallsmängderna får ni utvärdera kärlanvändningen 

i avfallsrummet, kanske skall ni omprioritera, mer komposterbart i relation till 

brännbart. 

 Utvärdera kundnöjdhet både hos besökare och personal för restaurangens miljöarbete 

och satsning mot KRAV certifiering. 

 

 

Slutsats  

Göteborgs Symfoniker AB har ett mycket bra och välgenomarbetat 

miljöledningssystem, de betydande miljöaspekterna har identifierats och miljömålen 

är satta utifrån dem. Resedelen är ju det som totalt sett är mest miljöbelastande men 

samtidigt till stora delar något som ingår i verksamheten. Det man kan göra är ju att 

minimera där man kan, fler skype, webb och video möten. Anslutning till bilpool 

istället för privat bil i tjänst, påverka personalens resor till och från arbetet. Att göra 

en energikartläggning av hela fastigheten som en uppföljning till byte av kylar, byte 

till ledlampor etc. är nog klokt, kanske är det solceller på taket ni skall investera i för 

klimatkompensationspengarna. Miljöarbetet i restaurangen med Svanenmärkningen 

plan på Krav certifiering mm. är föredömligt och något som ni verkligen ska vara 

stolta över, bra att ni är tydliga med detta mot besökarna också. Vi på 

Miljöförvaltningen ser fram emot att följa ert arbete framförallt med 

energibesparingsarbetet och kravcertifieringen. Vi hoppas på en fortsatt konstruktiv 

dialog och ett fortsatt gott samarbete.  

 

 

 

Vänliga hälsningar, 

 

Petter Kjellgren 

Miljöutredare 

 

E-post: petter.kjellgren@miljo.goteborg.se 

Telefon: 031-368 38 37 

 

 

 

 

 

 

http://www.bilpool.nu/
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Krav Kommentar 

Miljölagstiftning OK, mkt bra och heltäckande laglista 

Miljöutredning 
 
Verksamhetsbeskrivning och 
miljöorganisation 
 
Kartläggning och bedömning av 
miljöaspekter 
 

OK, Miljöutredningen är inte till fullo uppdaterad för 2016, 

att lägga in det som löpande förenklar framgent. 

Miljöpolicy OK, mkt bra och tydlig 

Miljöplan 
OK, Tydliga mål med tydliga ansvar, kanske kan ni dela 

ansvaret på fler via den nya miljögruppen. 

Rutiner och instruktioner OK, mkt bra och tydliga på de flesta områden 

Nödlägesplan OK 

Miljöutbildning 

OK, Se kommentar ovan, viktigt att se till att de flesta 

genomgår webbutbildningen under året, ha gärna en 

diskussion i samband där nya idéer och reflektioner kan 

fångas upp. 

Checklista 
OK, 89%, inklusive egna lösningar mkt bra, se över de 

punkter ni har kvar och se om det är någon ytterligare punkt ni 

kan åtgärda.  

Miljöberättelse och uppföljning 
 

OK, bra och tydlig 

Intern och extern kommunikation 
OK, se över loggan på hemsidan, kanske kan ni lägga till 

miljöberättelsen också.  

Ledningens genomgång OK 

 

 


