
Loka Brunn Hotell & Spa AB har fått sin egendeklaration SIS/TS 2:2021 till SS-EN ISO

26000:2021, verifierad enligt SIS/TS 3:2021, den 13:mars 2023, som visar på

organisationens samhällsansvar för att maximera bidraget till hållbar utveckling.

Egendeklarationens trovärdighet och överensstämmelse med verkliga förhållanden,

har verifierats av VERIFY Agency of Sweden AB med ackrediteringsnummer 10482

och är ackrediterat av Swedac för verifering för ISO/IEC 17029:2019.

Egendeklarationen består av ledningens uttalande och organisationens svar på

frågorna i SIS/TS 2:2021, som utgår från SS-EN ISO 26000:2021 Organisationers

samhällsansvar (social responsibility) – Vägledning.

Avgränsning har varit Loka Brunn Hotell & Spa AB verksamhet i Grythyttan, Hällefors.



Bedömning & Utlåtande

Loka Brunn Hotell & Spa AB bedöms uppfylla kraven i SIS/TS2:2021.
Loka Brunn Hotell & Spa AB är en del av koncernen Loka Holding och i denna bedömning ingår

hotellverksamheterna Loka Brunn och Grythyttans Gästgivaregård.

Loka Brunn Hotell & Spa AB beaktar och jobbar aktivt med principerna för samhällsansvar både
internt med de anställda samt externt med kunder, leverantörer och andra prioriterade

intresseorganisationer. Företaget utgår i detta arbete från de sju principerna i ISO26000 där styrning
och ansvarsfördelning av dessa områden arbetas med i verksamheten. Det finns en hög grad av

transparens inom företaget där goda affärer och etiskt beteende kan skönjas.

Loka Brunn Hotell & Spa AB genomför olika aktiviteter och rutiner under sin arbetsverksamhet som i

hög grad ligger i linje med Agenda 2030. Men utöver detta, är Loka Brunn och dess ledning även

engagerade i sociala frågor, styrning, respekt för miljön och verksamhetens kärnuppdrag, vilket är

personlig hälsa för alla deras kunder. Loka Brunn har förbundit sig att upprätta nya och mer hållbara

strategier och en mer organiserad hållbarhetsplan, samt att kommunicera med större tonvikt på sina

aktiviteter, förhållningssätt, SDG:s och relaterade metoder, processer och verktyg som kommer att

hjälpa Loka Brunn att bana väg för ett mer hållbart närområde. Denna strategi kommer att utarbetas

med utgångspunkt från att gå längre än Agenda 2030 i alla deras arbetsaktiviteter.

Loka Brunn Hotell & Spa AB har beskrivit sin värdekedja och kan återfinnas i manualen “Vårt Gröna
Arbetssätt", gjort en intressentanalys, riskanalys och en väsentlighetsanalys.

Några goda initiativ som är värda att nämna är att hotellverksamheterna är ISO 14001 certifierade
sedan april 2016. Loka Brunn har i sitt strategiarbete identifierat risker i branschen och i egen

verksamhet, där prioriterade områden är - närmiljö, vatten, energi och sophantering. - livsmedel,
inköp, transporter och matsvinn. -Fastighetsunderhåll, uppvärmning, kemikalier, transporter och
investeringar. - Kompetensförsörjning, employer branding. Framåt avser Loka Brunn att lägga mer

fokus på socialt ansvar samt utveckla deras samhällsengagemang. Loka Brunn har inlett ett
samarbete med Stadsmissionen i syfte att minska barnfattigdomen i Hällefors kommun. Målet är att

få fler föräldrar i arbete.



Allmänna villkor

Detta utlåtande måste förnyas inom tolv månader från datumet nedan. Utlåtandet kan komma att

återkallas innan giltighetstidens slut om fakta tillkommit som visar att organisationens

samhällsansvar minskat.

När egendeklarationen kommuniceras publikt ska detta ske tillsammans med verifieringsorganets

utlåtande.

Beslut i detta ärende har fattats av VD och beslutsfattare, Eva Vati efter föredragning av Lead Auditor,

Arturo Vidal.

Eva Vati, VD & Beslutsfattare VERIFY Agency of Sweden AB

Lund, 2023-03-17



Rapport om organisationens grundläggande arbete med hållbarhet enligt 

SIS/TS 2:2021 Maximering av bidraget till hållbar utveckling - Egendeklaration
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utgåva

Eventuell sammanfattning av portalfråga A

Fråga 1: Vilka delar av organisationen, organisationsenheter 
eller grupper av människor omfattas av egendeklarationen 
och varför har eventuella avgränsningar gjorts?

Egendeklatartionen omfattar våra två hotellverksamheter, Loka Brunn (LB) 

och Grythyttans Gästgivaregård (GG). Dessa ligger i bolaget Loka Brunn Hotell 

& Spa AB som är del av koncernen Loka Holding.  Vi har valt denna 

avgränsning då dessa verksamheter är de delar som idag är ISO 14001 

certifierade. Café Guldkringlan och fastighetsbolagen är exkluderade då de 

inte är certifierade. 

Fråga 2: Vilka verksamhetsområden (processer), vilken 
storlek, antal anställda och geografisk placering har 
organisationen?

Verksamheternas geografiska placering är Grythyttan och Loka Brunn i 

Hällefors kommun. Vi har 99 tillsvidareanställda (provanställda är ej 

inräknde)medarbetare och ca 200 personer som är anställda för enstaka 

dagar. Våra huvudsakliga verksamhetsområden är hotell, konferens, 

restaurang, spa och fastighetsförvaltning.

Fråga 3: Vilka andra certifieringar eller verktyg/riktlinjer 
inom hållbar utveckling använder organisationen?

Vi är ISO 14001 certifierade sedan april 2016. UPPLADDAT 

UNDERLAG

Fråga 4: Beskriv värdekedjan, med leverantörskedja inklusive 
geografisk spridning och antal nivåer, kundgrupper och 
underentreprenörer.

Vår värdekedja utgörs av våra huvudprocesser som är kartlagda och 

dokumenterade i vår miljömanual för ISO 14001, "Vårt Gröna Arbetssätt". 

Hela kapitel 5 beskriver samtliga huvudprocesser och deras funktioner i 

relation till varandra. Här finns också beskrivet hur varje underliggande 

process för varje del i huvudprocessen ser ut och fungerar. 

PORTALFRÅGA A 
Beskriv organisationens 

grundläggande förutsättningar, 
affärsmodell och arbete med due 

diligence samt vilken del av 

organisationen som omfattas av 
egendeklarationen

4.2	Organisationens förutsättningar 
och strategi i fråga om 

samhällsansvar 
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Fråga 5: Beskriv hur organisationen säkerställer sitt arbete 
enligt de sju principerna  enligt SS-EN ISO 26000:2021, till 
exempel för vilka rutiner och arbetsmoment som principerna 
är viktiga. Kommentera samtliga principer och ange vilka som 
identifierats som viktiga. Principerna är ansvarighet, 
transparens, etiskt uppförande, respekt för intressenternas 
intressen, respekt för rättsstatens principer, respekt för 
internationella uppförandenormer och respekt för de 
mänskliga rättigheterna.

Genom vår hållbarhetsplan, hållbarhetsmål och vårt styrkortsarbete 

säkerställer vi att vi tar ansvar för en hållbar ekonomi, hållbara investeringar, 

hållbara kundrelationer och hållbar kompetensförsörjning. Vi har skapat 

mätbara mål som vi kvartalsvis följer upp. Vi har miljömål kopplade till vårt 

miljöarbete med ISO 14001 som grund. Vi följer gällande lagstiftning, 

egenkontroller och säkerställer att tillsyn utförs av myndigheter för att 

verifera att vi gör rätt och tar vårt ansvar som verksamhet. Dessa kontroller 

säkerställer att vi respekterar de rättsstats principerna. Vi är en transparent 

organisation som har ett kommunikativt förhållningssätt. Vi har tydliga 

policys och rutiner som säkerställer att vi upprätthåller en transparens 

gentemot våra intressenter. Etiskt uppförande säkertsälls främst gemon vår 

personalhandbok och Code of conduct. Vår CC är också en viktig del av vår 

inköpspolicy. Vi anser att genom efterlevande av rådande lagsiftning så 

säkerställer vi också de internationella uppförandenormerna.  FNs 

konvention om de mäskliga rättigheterna är centralt i alla våra styrande 

dokument. Vi arbetar ständigt med fokus på att på ett respektfullt sätt 

interagera med våra intressenter. Två av våra strategiska fokusområden 

berör detta- hållbara kundrelationer och hållbar kompetensförsörjning.

Fråga 6: Vilka intressenter för den sociala-, ekonomiska- och 
miljömässiga hållbarheten har organisationen identifierat?

Vår hållbarhetsplan består av fokusområden, KPI:er, långsiktiga mål, 

kortsiktiga mål, nuläge, handlingsplaner, prioritet, intressenter och ansvariga. 

Ledningen har tillsammans resonerat kring vilka våra intressenter är och har Fråga 7: Hur identifierar och bedömer organisationen vilka 
intressenter som är prioriterade och vilka som är relevanta?
(Se SS-EN ISO 26000:2021, 5.3.2.)

Samtliga intressenter i fråga 6 är relevanta av den anledning att samtliga 

skapar förutsättningar för verksamhetsutövande. Prioriterade intressenter är 

de som är helt avgörande för verksamhetens existens.

Fråga 8: Vilka intressenter är prioriterade?
Ägare, personal, kunder, samhället och  leverantörer är prioriterade då de har 

en direkt koppling till verksamhetsutövandet. 

PORTALFRÅGA A 
Beskriv organisationens 

grundläggande förutsättningar, 
affärsmodell och arbete med due 

diligence samt vilken del av 
organisationen som omfattas av 

egendeklarationen

4.2	Organisationens förutsättningar 
och strategi i fråga om 

samhällsansvar 
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Fråga 9: Vilken hänsyn tas till de intressentgrupper som kan 
ha svårt att göra sig hörda och därför kan behöva omfattas av 
särskild hänsyn?

Vi eftersträvar att möta varje enskild individs behov i den mån det är möjligt 

och inte väsentligen inskränker vårt verksamhetsutövande. Gällande våra 

medarbetare så finns dokumentet "personalhandboken" som omfattar 

rutiner och policys som stöd och riktning. Gentemot våra leverantörer 

kravställer vi att ILO:s konetion om arbetsvilkor och rättigheter i arbetslivet 

efterföljs. Vi ställer också kravet att FNs konvetion om de mänskliga 

rättigheterna skall efterföjas. Loka Brunn och de varumärken som ingår i 

företaget ska bevaras och vidareutvecklas då de är av ett nationalhistoriskt 

intresse. Vi ska minimera miljöpåverkan kring Loka Brunn och Grythyttans 

Gästgivaregård samt aktivt skydda den unika miljön och dess natur. Stora 

delar av vår verksamhet bedrivs inom ett vattenskyddsområde.  Vi 

samarbetar idag med kontrollmyndigheter och övriga intressenter för en 

hållbar utveckling inom våra områden.

Vi tar också ansvar för att minimera miljöpåverkan i det dagliga arbetet på 

följande vis:

MILJÖLEDNING

– Vi ska ha miljömål som är mätbara

– Vi ska kontinuerligt utbilda vår personal i miljöfrågor

ENERGI

– Vi ska kontinuerligt finna möjligheter till besparingar i energi

VATTEN

– Vi ska kontinuerligt finna möjligheter till besparingar i vattenförbrukning

INKÖP

PORTALFRÅGA A 
Beskriv organisationens 

grundläggande förutsättningar, 
affärsmodell och arbete med due 

diligence samt vilken del av 
organisationen som omfattas av 

egendeklarationen

4.2	Organisationens förutsättningar 
och strategi i fråga om 

samhällsansvar 
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Fråga 10: Beskriv organisationens analys av vad 
samhällsansvar innebär för den i fråga om relevans, betydelse 
och inflytande.
(Se SS-EN ISO 26000:2021, 7.3, 7.7 och 7.8.)

 Samhällsansvar är för oss är att i största möjliga mån undvika att agera på ett 

sätt som kan få negativa konsekvenser för andra. Vi eftersträvar att vår 

organisation inte skall bidra till negativ påverkan. Detta gör vi genom valet av 

leverantörer, vilka kunde vi gör affärer med och hela vårt strategiarbete 

genomsyras av hållbarhet i fokus. Genom vårt strategi och styrkortsarbete, 

egenkontroll, externa revisioner och tillsynsbesök/ rapporter så fastställer vi 

relevansen. Genom våra miljömål och nyckeltal/ mål i styrkortsarbetet 

fastställer vi betydelsen för vårt samhällsansvar. Vi säkerställer 

organisationsens inflytandesfär genom att att aktivt delta i 

branschorganisationer, arbeta med utbilningsfrågor och vara synliga i skolan, 

vi engarerar oss i de kommunala forum till vilka näringslivet bjuds in. Vi 

utövar inflytande genom att vara engagerade i olika samhällsfrågor. Exempel 

på detta kan vara branschspecifika frågor för besöksnäringen lokalt och 

nationellt. Vi engarerar oss i lokalpolitiska frågor gällande infrastrukur och 

kommunikation. Vi har ett stort engagemang i 

kompetensförsörjningsrelaterade frågor. Vi har också inlett ett samarbete 

med Stadsmissionen i syfte att motverka den omfattande barnfattigdom som 

är ett faktum i Hällefors kommun.

Fråga 11: Beskriv vilka delområden (se bilaga B), utifrån 
huvudområdena verksamhetsstyrning, mänskliga rättigheter, 
arbetsförhållanden, miljö, goda verksamhetsmetoder, 
konsumentfrågor, samhällsengagemang och utveckling, som 
bedöms vara viktiga för organisationen och därför har 
prioriterats samt varför.
(Se SS-EN ISO 26000:2021, avsnitt 6 och 7.3.)

De globala mål som vi i nuläget känner ligger nära vår verksamhet och som är 

relevantaoch viktiga för organisationen är 4,6,7,8,11,15. Se bilaga för 

kopplingsschema gällande huvudmål och delmål.

PORTALFRÅGA A 
Beskriv organisationens 

grundläggande förutsättningar, 
affärsmodell och arbete med due 

diligence samt vilken del av 
organisationen som omfattas av 

egendeklarationen

4.2	Organisationens förutsättningar 
och strategi i fråga om 

samhällsansvar 
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Fråga 12: På vilket sätt har risker, möjligheter och 
konsekvenser för organisationen vägts in för att fastställa 
prioriteringar av relevanta ansvarsområden och mål, i syfte att 
säkerställa ett långsiktigt hållbart engagemang? 
(Se SS-EN ISO 26000:2021, 7.3.)  

Vårt strategiarbete verifierar varför vi anser att vissa delmoment är viktigare 

än andra. Vi har i vårt strategiarbete identifierat risker i branschen och i vår 

egen verksamhet. Våra prioriteringsområden är -Närmiljö, vatten, energi och 

sophantering. - livsmedel, inköp, transporter och matsvinn. -

Fastighetsunderhåll, uppvärmning, kemikalier, transporter och investeringar. - 

Kompetensförsörjning, employer branding. En riskanalys finns dokumenterad 

i vår dokumentation för ISO 14001. I framtiden kommer vi att lägga mer fokus 

på socialt ansvar. Vi kommer i framtiden att lägga ett större fokus på att 

utveckla vårt samhällsengagemang. Vi har inlett ett samarbete med 

Stadsmissionen i syfte att minska barnfattigdomen i Hällefors kommun. Målet 

är att få fler föräldrar i arbete.

Eventuell sammanfattning av portalfråga B

Fråga 13: Beskriv organisationens ställningstagande i 
förhållande till de globala målen för hållbar utveckling i 
strategiskt styrande dokument, till exempel visioner, affärs-
/verksamhetsidéer, strategier, mål och värderingar, i syfte att 
maximera organisationens bidrag till hållbar utveckling och de 
globala målen för hållbar utveckling.

Vi har har en bra struktur för vårt strategiska arbete med hållbarhet i fokus. I 

vårt kopplingschema gällande globala mål- och delområden finns en tydlig 

koppling mellan våra styrande dokument och de globala målen. Se vårt 

strategidokument.

De globala mål som vi ser är viktigast i vår verksamhet är och 

kopplingsschema. 4,6,7,8,11,15.
Fråga 14: Vilken/vilka policyer för social-, ekonomisk- och 
miljömässig hållbarhet arbetar organisationen efter? 

Se policys gällande inköp, personalhandbok och miljöpolicy. UPPLADDAT 

UNDERLAG

Fråga 15: Hur har ledningen fördelat hållbarhetsansvaret 
inom ledningsgruppen? 

Det yttersta ansvaret ligger på VD. Vi har en miljösamordnare för ISO 14001 

som är en katalyserande roll i verksamheten. Ledningsgruppen delar på 

Fråga 16: Vilka roller/personer inom organisationen har ett 
särskilt ansvar för hållbarhetsarbetet och hur har detta 
kommunicerats?

Alla avdelningschefer och detta är kommunicerat i deras arbetsbeskrivningar. 

Vi har en anställd utvecklingsstrateg med ansvar för att kommunicera vårt 

hållbarhetsarbete. Vi har en miljösamordnare och internrevisor för 

ledningssystemet ISO 14001.

Eventuell sammanfattning av portalfråga C

Fråga 17: Hur synliggörs hållbarhetsperspektivet i 
organisationens strategi?

Hela vårt strategiska arbete genomsyras av hållbarhetsrelaterade frågor. 

Hållbarhet är integrerat i företagets affärsstrategi. Genom våra styrkort mäter 

vi och följer upp hållbarhetsmålen. 

UPPLADDAT 

UNDERLAG

PORTALFRÅGA A 
Beskriv organisationens 

grundläggande förutsättningar, 
affärsmodell och arbete med due 

diligence samt vilken del av 
organisationen som omfattas av 

egendeklarationen

4.2	Organisationens förutsättningar 
och strategi i fråga om 

samhällsansvar 

PORTALFRÅGA B 
Beskriv hur ledningen förhåller sig till 

hållbar utveckling

4.3 Ledarskap

PORTALFRÅGA C 
Beskriv organisationens planering, det 

vill säga vilka av de globala mål och 
delmål för hållbar utveckling som 

organisationen har valt samt hur dessa 
val har gått till 

4.4 Planering
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Fråga 18: Hur och när sker inhämtningen av intressenternas 
förväntningar och synpunkter? 
(Se SS-EN ISO 26000:2021, 5.3 och 7.5.4.)

Samhällets intressenter fångas upp genom lagstadgad tillsyn och 

rapportering, vid årlig extern förvaltnings- och finansiell revision. 

Inhämntning av våra kundintressenters förväntningar sker genom kravställan 

vid offentlig upphandling, intressentdialog som genomförs vid avslutat 

arrangemang, sociala medier samt gästenkäter.  Vår ambition är att under 

2023 starta upp en dialog med våra prioriterade leverantörer. 

Fråga 19: Hur hanteras risker och möjligheter som har 
identifierats i hållbarhetsarbetet?

Vi utvärderar risker och möjligheter i anslutning til ledningens genomgång i 

miljöarbetet med ISO 14001 som grund. I vårt strategiska hållbarhetsarbete 

har vi identifierat risker och lagt en plan för att nå våra hållbarhetsmål. 

Ledningens PESTEL-analys. Komplettera med det sociala ansvaret i framtiden.

UPPLADDAT 

UNDERLAG

Fråga 20: Beskriv hur organisationen minimerar risker med 
fokus på leverantörskedjan, till exempel i länder med hög 
korruptionsrisk eller när det gäller brott mot mänskliga 
rättigheter.

Förutom våra lokala leverantörer där vi själva har en direkt insyn i deras 

verksamheter så samarbetar vi med en inköpsorganisation som heter Nores. 

De säkerställer vilkoren hos sina ansluta leveranrörer och går i god för bra 

villkor vid en årlig revision.

Fråga 21: Hur säkerställer organisationen kunskap och 
efterlevnad om gällande lagar, andra krav och internationella 
uppförandenormer i de länder som omfattas av denna 
egendeklaration? 

Vi säkerställer att vi följer gällande lagstiftning genom medlemskap i Visita 

och tillstånd med uppföljning genom kommunen. Våra revisorer verifierar att 

våra ekonomiska förehavanden sköts enligt regelverket. Nores verifierar att vi 

följer lagar/ uppförande normer som kan beröra oss internationellt.

Fråga 22: Vilka av de globala målen för hållbar utveckling, 
både mål och delmål, har identifierats och valts ut? Beskriv 
också hur denna maximeringsanalys (se 3.1) har gått till.

Våra hållbarhetsmål och strategiska fokusområden går tydligt att applicera på 

6 av de globala målen. Sannolikt kommer vi att utveckla detta i framtiden. Vi 

har valt att fokusera på de globala mål som vi idag tycker är mest relevanta 

Fråga 23: Vilka handlingsplaner har tagits fram utifrån de mål 
och delmål som valts bland de globala målen för hållbar 
utveckling?

Vårt styrdokument "hållbarhetsmål och plan 2022" beskriver våra kortsiktiga 

mål, mål för tre till fem år och våra handlingsplaner för att nå dessa. Kort 

sammanfattat består våra handlingsplaner närmaste året i att; Bli bättre på 

Måste besvaras 
årligen UPPLADDAT 
UNDERLAG

Fråga 24: Hur har de utvalda målen och delmålen från de 
globala målen för hållbar utveckling integrerats med 
organisationens övriga mål och verksamhetsplaner?

Vi har miljömål kopplade till vårt miljöarbete med ISO 14001 som grund, 

detta arbetar hela organisationen med och frågor diskuteras regelbundet på 

våra driftmöten. Våra verksamhetsplaner och mål följs kontinuerligt upp i 

Fråga 25: Hur ser ansvarsfördelningen för de globala målen 
för hållbar utveckling ut inom organisationen? Ange 
ansvarsfördelningen utifrån relevanta funktioner och nivåer.

Ledningsgruppen har ett gemensamt ansvar. Ekonomichef har ansvar för 

inköpspolicy och leverantörsfrågor. Försäljningschef har ansvar för 

kundrelaterade frågor. VVD har ansvar för miljö- personal och sociala frågor.

PORTALFRÅGA C 
Beskriv organisationens planering, det 

vill säga vilka av de globala mål och 
delmål för hållbar utveckling som 

organisationen har valt samt hur dessa 
val har gått till 

4.4 Planering



Rapport om organisationens grundläggande arbete med hållbarhet enligt 

SIS/TS 2:2021 Maximering av bidraget till hållbar utveckling - Egendeklaration

Datum uppdaterat svar

Portalfråga Fråga SIS/TS 2:2021 Svar  samt eventuella referenser

Ingen förändring 
sedan senaste 
egendeklarationen 
inkl. spårbarhet till 
utgåva

PORTALFRÅGA A 
Beskriv organisationens 

grundläggande förutsättningar, 
affärsmodell och arbete med due 

diligence samt vilken del av 

organisationen som omfattas av 
egendeklarationen

4.2	Organisationens förutsättningar 
och strategi i fråga om 

samhällsansvar 

Fråga 26: Beskriv eventuella andra mål och handlingsplaner 
utifrån prioriterade delområden i SS-EN ISO 26000:2021 som 
inte omfattas av svar på fråga 22 till 25, men som besvarats 
under fråga 11.

Utgår. Vi kommer inte att besvara den.

Eventuell sammanfattning av portalfråga D

Fråga 27: Hur säkerställs att nödvändiga resurser, ekonomiska 
resurser och personalresurser, finns tillgängliga för att bedriva 
arbetet?

Detta styrs av vårt strategiarbete och regleras sedan i budget. Alla 

avdelningsledare är involverade i budgetarbetet. Budgeten säkerställer att de 

ekonomiska resurser som krävs för arbetet är relevant. Ledningen följer ett 

årshjul för sitt strategiska arbete.

Måste besvaras 
årligen

Fråga 28: Vilken kompetensutveckling har genomförts det 
senaste året inom hållbarhetsområdet? 

Miljöutbildning enligt ledningssystem för ISO 14001. Ekonomichef har gått 

utbildningen "Hållbart företagande i praktiken" hos Handelskammaren.

Måste besvaras 
årligen

Fråga 29: Vilken kompetensutveckling  planeras under de 
kommande 24 månaderna inom hållbarhetsområdet?

Utvecklingsstrateg ska gå utbildningen "Hållbart företagande i praktiken" hos 

Handelskammaren. Vår utveckingsstrateg kommer att gå in som medlem i ett 

Måste besvaras 
årligen

Fråga 30: Vilken insyn ges intressenter i hållbarhetsarbetet? 
Beskriv metoden för intressentdialog. 

Hållbarhetsarbetet kommer att läggas ut på vår hemsida kontinuerligt, 

nyheter kommer att uppmärksammas i våra sociala media. 

Våra prioriterade leverantörer har informerats brevledes om vår inköpspolicy 

som inbegriper code of conduct. Ambitionen är att ha med våra 

hållbarhetsmål i årsredovisningen. Komplettera gästenkäten med hållbarhets- 

och miljöfrågor. I framtiden kan vi komma att göra en 

Måste besvaras 
årligen

Fråga 31: Hur kommuniceras organisationens arbete avseende 
samhällsansvar och bidrag vad gäller de globala målen för 
hållbar utveckling? När utvärderas kommunikationssättet och 

när ändrades detta senast? 

Vår utvecklingsstrateg har ansvar för kommunikationen gällande vårt 

hållbarhetsarbete. En handlingsplan med dokumenterat prioriterade 

områden finns i vår aktivitetsplan som är ett underliggande dokument till 

hotellens marknadsplaner. Kommunikationsplattformar är hemsidor och 

SoMe.

Fråga 32: Om något område har valts bort i kommunikationen, 
till exempel med hänsyn till organisationens eller 
intressenters behov av integritet, förklara varför. 

Personalrelaterade ärenden kommuniceras inte med hänsyn till alla 

människors personliga integritet.

Måste besvaras 
årligen

Fråga 33: Beskriv verksamhetsstyrningen, inklusive 
styrmekanismer för arbetet med samhällsansvar och bidraget 
till de globala målen för hållbar utveckling.

vår verksamhetsstyrning är primärt denna: Ledningens strategiska arbete 

vilket redovisas i våra styrande dokument. Ledningens arbete följer ett årshjul 

och är synkat med styrelsens.- Ledningsgruppsmöten en gång per månad- 

Driftsmöten med alla avdelningschefer en gång per månad.- budgetprocessen- 

styrkort- nyckeltal- marknadsplaner.

PORTALFRÅGA D 
Beskriv organisationens 

stödstrukturer för hållbarhetsarbetet

4.5 Stöd

PORTALFRÅGA C 
Beskriv organisationens planering, det 

vill säga vilka av de globala mål och 
delmål för hållbar utveckling som 

organisationen har valt samt hur dessa 
val har gått till 

4.4 Planering



Rapport om organisationens grundläggande arbete med hållbarhet enligt 

SIS/TS 2:2021 Maximering av bidraget till hållbar utveckling - Egendeklaration

Datum uppdaterat svar

Portalfråga Fråga SIS/TS 2:2021 Svar  samt eventuella referenser

Ingen förändring 
sedan senaste 
egendeklarationen 
inkl. spårbarhet till 
utgåva

PORTALFRÅGA A 
Beskriv organisationens 

grundläggande förutsättningar, 
affärsmodell och arbete med due 

diligence samt vilken del av 

organisationen som omfattas av 
egendeklarationen

4.2	Organisationens förutsättningar 
och strategi i fråga om 

samhällsansvar 

Eventuell sammanfattning av portalfråga E

Fråga 34: Beskriv organisationens genomförda och pågående 

aktiviteter utifrån prioriterade delområden i                                                  
SS-EN ISO 26000:2021 (se fråga 10 till 12).

Hållbarhetsplanen beskriver detta arbete. Vi har en dokumentation kring vårt 

hållbarhetsarbete, strategi, plan och mål. Vi har identifierat risker i branschen 

och verksamheten, tagit fram mål.  Antagit ny Inköpspolicy.

Måste besvaras 
årligen

Fråga 35: Beskriv organisationens eventuella ytterligare 
genomförda och pågående aktiviteter utifrån valda mål och 
delmål bland de globala målen för hållbar utveckling (se fråga 
22 och 23).

Minskat antal sopkärl, minskat matsvinn, startat upp 

energibesparingsaktiviteter, bytt ut vissa maskiner till el. Dokumentation 

kring startvärden och uppföljning finns i protokoll från ledningens 

genomgång. Resultaten av vårt ständiga förbättringsarbete kommer att 

kommuniceras. Ett arbete pågår med att kartlägga närliggande 

livsmedelsproducenter. Vi kommer sedan att välja vilka vi skall arbeta med. Vi 

kommer att besöka dessa leverantörer löpande samt dokumentera och 

berätta om dessa.

Måste besvaras 
årligen

Fråga 36: Vilka samarbeten och partnerskap har 
organisationen inom hållbarhetsområdet? 

Handelskammaren, kommunens näringslivsråd, Stadsmissionen, 

Yrkeshögskolan, Philskolan samt andra gymnasieskolor, föreningsliv, andra 

PORTALFRÅGA E 
Beskriv organisationens aktiviteter för 

samhällsansvar under perioden och 
för att nå satta mål för hållbar 

utveckling

4.6 Verksamhet



Rapport om organisationens grundläggande arbete med hållbarhet enligt 

SIS/TS 2:2021 Maximering av bidraget till hållbar utveckling - Egendeklaration

Datum uppdaterat svar

Portalfråga Fråga SIS/TS 2:2021 Svar  samt eventuella referenser

Ingen förändring 
sedan senaste 
egendeklarationen 
inkl. spårbarhet till 
utgåva

PORTALFRÅGA A 
Beskriv organisationens 

grundläggande förutsättningar, 
affärsmodell och arbete med due 

diligence samt vilken del av 

organisationen som omfattas av 
egendeklarationen

4.2	Organisationens förutsättningar 
och strategi i fråga om 

samhällsansvar 

Fråga 37: Beskriv organisationens beredskap och agerande vid 
nödlägen och i fråga om krishantering inom 
hållbarhetsområdet. 

Krishanteringspolicy,  IT och informations- policy. Vi på Loka Brunn Hotell & 

Spa AB har sedan länge ett långtgående, fördjupat samt förebyggande arbete 

inom områdena brand och nödläge.Brand

Vårt förebyggande arbete härleds från vårt interna SBA (systematiskt 

brandskyddsarbete) i enlighet med MSB´s allmänna råd (SRVFS 2004:3) samt 

de lagstiftade bestämmelserna som återfinns inom Lagen om skydd mot 

olyckor (2003:778 kap.2). 

Våra faciliteter är utrustade med automatiserade larmanordningar för 

evakuering i händelse av brand. Erforderlig släckutrustning återfinns runt om i 

verksamheten för att av oss möjliggöra en första insats. Vår personal utbildas 

samt tränas kontinuerligt i såväl rutiner som utrustning samt att 

larmanordningar kontrolleras systematiskt året om.

Sjukdomsfall

Vi vill att du som gäst skall känna dig trygg och säker under en vistelse hos 

oss. Vi för en löpande intern dialog om hur vi på bästa sätt kan tillmötesgå dig 

i händelse av att ett sjukdomsfall uppstår. 

All vår personal genomgår årligen utbildning inom hjärt- och lungräddning 

samt luftvägsstopp och handhavande av hjärtstartare, detta i enlighet med 

Svenska hjärt- och lungräddningsrådets riktlinjer. Detta i kombination med en 

tät spridning av hjärtstartare gör platsen Loka Brunn till en Hjärtsäker zon.

Kemikalieutsläpp

Då vår verksamhet är belägen inom ett primärt vattenskyddsområde så ställs 

särskilda samt högre krav på oss gällande nödlägesberedskapen rörande 

kemikalieutsläpp (ex. drivmedel mm). Detta medför att vi har väl stipulerade 

rutiner som kommuniceras med samtlig personal oavsett befattning. På 

UPPDATERAT 

UNDERLAG

Eventuell sammanfattning av portalfråga F

Fråga 38: Vilka mätetal används för att visa lägesstatusen på 
hållbarhetsarbetet? Hur följs de prioriterade delområdena 
upp?

Vår ambition är att ta fram Co2 per gästnatt för energiförbrukning.

Vi mäter idag; Antal sopkärl, matsvinn i Kg, antal bensindrivna bilar och 

maskiner, andel närproducerat i %,  inga avvikelser vid internrevision av 

hållbar leverantörskedja. Beskriva vad vi gör idag och hur vi vill arbeta framåt. 

Nyckeltal.

PORTALFRÅGA E 
Beskriv organisationens aktiviteter för 

samhällsansvar under perioden och 
för att nå satta mål för hållbar 

utveckling

4.6 Verksamhet

PORTALFRÅGA F 
Beskriv organisationens sätt att 
utvärdera sitt hållbarhetsarbete

4.7 Utvärdering av prestanda



Rapport om organisationens grundläggande arbete med hållbarhet enligt 

SIS/TS 2:2021 Maximering av bidraget till hållbar utveckling - Egendeklaration

Datum uppdaterat svar

Portalfråga Fråga SIS/TS 2:2021 Svar  samt eventuella referenser

Ingen förändring 
sedan senaste 
egendeklarationen 
inkl. spårbarhet till 
utgåva

PORTALFRÅGA A 
Beskriv organisationens 

grundläggande förutsättningar, 
affärsmodell och arbete med due 

diligence samt vilken del av 

organisationen som omfattas av 
egendeklarationen

4.2	Organisationens förutsättningar 
och strategi i fråga om 

samhällsansvar 

Fråga 39: Har organisationen valt att använda någon/några av 
de indikatorer som är kopplade till de valda globala mål (och 
delmål) för hållbar utveckling? I så fall vilka?

Nej

Fråga 40: Hur såg resultaten ut för de valda globala mål för 

hållbar utveckling vid den senaste mätningen?

Vi har påbörjat vårt hållbarhetsarbete och skall utveckla våra hållbarhetsmål 

och kommer att skapa mätbara mål som följs upp 2024. Vi har miljömål i ISO 

Måste besvaras 

årligen

Fråga 41: Vad visade den senaste uppföljningen av 
organisationens övriga hållbarhetsmål? 
(Se SS-EN ISO 26000:2021, 7.4.2.)

Vi har miljömål i ISO 14001 som vi följer upp en gång per år vid 

ledningensgenomgång. Vi har mål i vårt styrkortsarbete som följs upp 

kvartalsvis.

Måste besvaras 
årligen

Fråga 42: Har internrevision genomförts på den egna 
organisationen och har eventuella avvikelser hanterats?

Internrevision för ISO 14001 genomförs Q1 varje år. Vid höstens ledningens 

genomgång går vi igenom alla avvikelser och förbättringsförslag och 

Måste besvaras 
årligen

Fråga 43: Har revision hos eller av intressenter, eller båda, 
genomförts? Har eventuella avvikelser hanterats?

Externrevision av ISO 14001. Nores genomför revision av majoriteten av våra 

leverantörer.

Måste besvaras 
årligen

Fråga 44: Vilka hållbarhetsmål har satts för den kommande 
perioden (till exempel 12-månadersperiod)?

1. Minska mängden sopror. Brännbart och matavfall. Målet är 3,7 l/gn 1-3år. 

2. Fossilfria anläggningar. Målet är att konvertera oljepannan till HVO samt 

Måste besvaras 
årligen

Fråga 45: Har det skett omprioriteringar i hållbarhetsarbetet 
och i så fall vilka?

Vi har prioriterad hållbarhetsarbetet i vår strategi. Kommunikation om vårt 

hållbarhetsarbete är ett prioriterat område.

Måste besvaras 
årligen

Fråga 46: Vilka slutsatser drar ledningen om 
hållbarhetsarbetets resultat och effektivitet?

Hållbarhetsarbetet är viktigt för oss och vi har prioriterat detta arbete 

löpande och strategiskt. Resultat och effektivitet följs upp 2024.

Måste besvaras 
årligen

Fråga 47: Finns det sakfrågor enligt lag som faller under 
föreskrivet innehåll för hållbarhetsrapportering som inte 
hanterats i denna egendeklaration? Om ja, vilka och hur har 
dessa frågor hanterats?

Nej Måste besvaras 
årligen

Eventuell sammanfattning av portalfråga G

Fråga 48: Vilken metod har använts för att identifiera, styra 
och följa upp förbättringar?

Miljömanual för ISO 14001. Vårt förbättringsarbete sker genom 

inrapportering av förbättringsförslag. Dels genom funktion på vårt intranät 

och dels genom olika mötesforum där förbättringsarbetet finns på agendan. 

Antalet förslag redovisas i styrkortsarbetet. Alla anställda har möjlighet att 

aktivt vara del av förbättringsarbetet.

UPPLADDAT 
UNDERLAG

Fråga 49: Utöver hållbarhetsmålen, har det skett några 
ytterligare förbättringar?

Vår hållbara kompetensförsörjningsstrategi har skapat förbättringar för både 

ägare, medarbetare och gäster. Besökskraft och en egen utbildare i 

Måste besvaras 
årligen

PORTALFRÅGA G  

Beskriv organisationens ständiga 
förbättringsarbete

4.8 Förbättringar

PORTALFRÅGA F 
Beskriv organisationens sätt att 
utvärdera sitt hållbarhetsarbete

4.7 Utvärdering av prestanda



Rapport om organisationens grundläggande arbete med hållbarhet enligt 

SIS/TS 2:2021 Maximering av bidraget till hållbar utveckling - Egendeklaration

Datum uppdaterat svar

Portalfråga Fråga SIS/TS 2:2021 Svar  samt eventuella referenser

Ingen förändring 
sedan senaste 
egendeklarationen 
inkl. spårbarhet till 
utgåva

PORTALFRÅGA A 
Beskriv organisationens 

grundläggande förutsättningar, 
affärsmodell och arbete med due 

diligence samt vilken del av 

organisationen som omfattas av 
egendeklarationen

4.2	Organisationens förutsättningar 
och strategi i fråga om 

samhällsansvar 

Fråga 50: Hur hanteras och används klagomål från 
intressenter i det ständiga förbättringsarbetet?

Inhämtandet av feedback sker genom personliga samtal med 

konferensbokare, gästenkäter, SoMe och mottagandet av mail. Sälj- och 

marknadsavdelningen ansvarar inhämtande och svar. Ibland skickas feedbeck 

vidare till berörd avdelningschef för hantering. Feedback i olika former lyfts i 

våra driftsmötesforum. Hanteringen sker vanligtvis ute på avdelningarna. Ett 

förändrat arbetssätt eller en investering som kan öka kundnöjdhet eller 

medarbetarnöjdhet dokumenteras som ett förbättringsförslag och hanteras 

enligt en satt rutin.

Måste besvaras 
årligen

PORTALFRÅGA G  
Beskriv organisationens ständiga 

förbättringsarbete

4.8 Förbättringar
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