2019 års RIKSKONFERENS
Tema: Kompetens Tradition Utveckling
Växjö Konserthus den 20-21 maj

Så var det dags igen, två innehållsrika dagar om begravningsbranschen.
Årets tema är också SKKF:s värdeord, kompetens, tradition och utveckling.
Kyrkostyrelsen informerar om utvecklingen och förändringarna i begravningsverksamheten.
Staffan Yngvesson talar ekonomi, en tung grundsten i all verksamhet.
Magnus Einvall, studierektor och lärare i konflikthantering och självskydd på polisutbildningen,
föreläser om de nya typer av yttre hot och våld som vi ser på flera av våra arbetsplatser.
Sjukhuspräst Conny Karlsson belyser kyrkogårdspersonalens viktiga roll
i mötet med besökarna på kyrkogården.
SKKF:s mål, En fossilfri begravningsbransch 2023, kommer under de närmaste åren
vara en stående punkt på programmet. I år berättar två förvaltningar om hur dom ställt om sin
maskinpark mot en fossilfri drift.
Fredrik Lindström, bland annat känd från På spåret avslutar konferensen med en underhållande
lektion om nutida svensk kultur, mentalitet och moderna värderingar
Förutom detta och mycket mer visar Växjö kyrkogårdsförvaltning några av sina finaste
kyrkogårdar, det finns många att välja mellan, närmare bestämt 44 stycken.
På söndagskvällen den 19 maj erbjuder vi en utflykt till Kosta glasbruk.
Där bjuds till traditionell hyttsill. Vilket innebär ett smörgåsbord av mat, tillagat i hyttans
glasugnar. Till det serveras traditionell underhållning och chans att prova glasblåsning.
Kosta glasoutlet håller öppet till kl. 18.30
Resan till Kosta tar en timme med bussar som lämnar Växjö kl. 17.00 med återresa kl. 21.30
Söndagens arrangemang ingår inte i konferensavgiften, 410.- i självkostnadspris tillkommer.
Förutom förbundets medlemmar inbjuds övriga kyrkogårdsförvaltningar, myndigheter,
begravningsombud, organisationer, företag och övriga intresserade.
Som vanligt finns också ett stort antal utställare på plats.

VÄLKOMNA!
Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund
Kathrin Flossing och Jan Olov Andersson

BEGRAVNINGSOMBUDSTRÄFF
Begravningsombud och representanter
från Länsstyrelserna inbjuds till ett
informationsmöte med möjlighet att
diskutera aktuella frågor.
Tisdagen den 21 maj kl. 10.15-12.10
I lokal Ofelia, 2a våningen.

Program
Måndag 20 maj
09.00

Registrering och kaffe

10.00-10.15

Konferensen öppnas
Kathrin Flossing, ordförande SKKF
Anna Tenje, ordförande i Växjö kommunstyrelse
Christopher Meakin domprost Växjö pastorat
Jan Olov Andersson, vd SKKF

10.15-11.00

Kyrkostyrelsen informerar!
Riktlinjer, tillsyn och andra förändringar i begravningsverksamheten

Mats Hagelin, andre vice ordföranden i kyrkostyrelsen och kyrkoherde i
Simrishamn
11.00-11.05

Kan kyrkogårdens döda ytor få nytt liv?
- och bli en breddad social arena, men på egna villkor?

Tävling för SLU-studenter
11.05-11.30

Bensträckare

11.30-12.10

Enhetlig begravningsavgift, låna för investering, har clearingen
upphört? fakturera för avtalstjänster?
Uppföljning av Svenska kyrkans ekonomi inom begravningsverksamheten

Staffan Yngvesson, civilekonom Treklangen AB Fristad
12.10-13.20

LUNCH

13.20-13.40

Fossilfri begravningsbransch 2023?
Från häcksax till traktor

Claes Anders Malmberg, konsult Acama AB Ljungby
Birgitta Linåker, trädgårdsingenjör och vik kyrkogårdschef Kalmar
pastorat
Rickard Lundmark, kyrkogårdsföreståndare Skellefteå
pastorat
13.40-14.10

Att tänka efter före inför hotfulla situationer
Ett lärandetillfälle om konflikthantering, taktik och medvetenhet

Magnus Einvall, studierektor polisutbildningen Linnéuniversitetet Växjö
och f.d. lärare i kommunikation, konflikthantering och självskydd
14.10-14.20

Introduktion inför studiebesök

14.20-17.10

Studiebesök på Växjös kyrkogårdar

19.30

Supé med underhållning på Konserthuset

Tisdag 21 maj
08.30-09.15

Kyrkogården ett meditativt rum för nutida människor
Ett rum inte bara för de döda utan för levande

Carola Wingren, professor i landskapsarkitektur SLU
Monica Sandberg, kyrkogårdsarkitekt Landskapsgruppen AB
09.15-10.00

Kyrkogården – en plats för möten mellan människor
Kyrkogårdspersonalens viktiga roll

Conny Karlsson, sjukhuspräst Växjö pastorat
10.00-10.25

KAFFE

10.25-11.05

Det dödliga ljuset på kyrkogården
Ljusförorening ett hot mot artskyddsförordningen

Johan Eklöf, doktor i zoologi
Jens Rydell, docent Lunds universitet
11.05-12.05

Teamwork leder till guld
Ett tydligt ledarskap leder till framgång

Sam Hallam, huvudtränare för de regerande mästarna i ishockey Växjö
Lakers
12.05-13.05

LUNCH

13.05-13.35

Det goda ljuset på kyrkogården
Vilka hjälpmedel kan vi nyttja för att begränsa ljusförorening?

Johan Röklander, Ljusdesignutbildningen vid Jönköpings universitet
13.35-14.10

Våra soldater får sista vilan i hemförsamlingen
Försvarsmaktens nya gravtjänstreglemente

Sten Elmberg, fältprost Svenska kyrkan/Försvarsmakten

14.10-14.20

Prisutdelning SLU-tävling

14.20-15.35

Svensk och osvensk mentalitet
Om nutida svensk kultur, mentalitet och moderna värderingar

Fredrik Lindström, komiker, författare, programledare och språkvetare
15.35

Avslutning

INFORMATION
KONFERENSAVGIFT
För medlem i förbundet är avgiften 3.900.-, för övriga deltagare 4.900.Avgiften berättigar till deltagande i konferensen, luncher, för- och eftermiddagskaffe, middag
med underhållning och studiebesök med busstransporter. Priserna är inkl. moms.
ANMÄLAN
Konferensanmälan görs på bifogad blankett, blanketten kan mailas eller postas.
Anmälan går också att göra på www.skkf.se
När vi fått er anmälan översändes bekräftelse och faktura.
Anmälan är bindande beträffande antalet anmälda deltagare.
KONFERENSLOKAL
Konferensen äger rum i Växjö konserthus, Västra Esplanaden 10-14.
MIDDAG med underhållning
Middagen på måndagskvällen startar med välkomstdrink kl. 19.30 i Växjö konserthus.
Anmälan till middagen görs i samband med konferensanmälan.
Middagen ingår i konferensavgiften.
HOTELL
Logi ingår inte i priset, men vi har förbokat hotellrum som bokas genom oss i samband
med anmälan som bifogas inbjudan.
Era rumsbokningar måste vi ha senast den 15 april.
Hotellrummet betalas av var och en vid utcheckningen.
KOSTA GLASBRUK, söndag den 19 maj
Anmälan för resan till Kosta glasbruk gör på anmälningsblanketten, antalet platser är begränsat.
Bussar avgår från Växjö konserthus 17.00 med beräknad återkomst till Växjö ca 22.30.
Kostnad inkl. resa, mat och lättdryck, 410.- per person.
REGISTRERING
Från kl. 9.00 den 20 maj. Konferensen börjar kl. 10.00.
STUDIEBESÖK MÅNDAGEN DEN 20 MAJ
Information fås från scenen under konferensen.
BEGRAVNINGSOMUDSTRÄFF
anordnas för begravningsombud och representanter från Länsstyrelserna.
Mer information fås på plats.
INFORMATION
katarina.ahlman@skkf.se

tel. 08 - 673 83 14

ronny.holm@skkf.se

tel. 070 - 668 63 82

Välkommen till Växjö
Växjö som vunnit EU:s miljöpris som Europas grönaste stad.
Växjö är långt framme när det gäller hållbar stadsutveckling, energilösningar och grön tillväxt.
Växjö växer med ca 1500 personer årligen samtidigt som de fossila utsläppen minskar.
Kommunen såg tidigt att det är viktigt med miljöarbete och har länge arbetat målmedvetet för
ett grönare och hållbart Växjö. Väckarklockan var de förorenade sjöarna som genom lyckad
sjörestaurering redan på 70-talet ledde till attraktiva sjöar nära staden. Genom fjärrvärmen
undviker Växjöborna utsläpp på 170 000 ton koldioxid årligen. Växjö har minskat de fossila
utsläppen med 58 procent mellan 1999 och 2015.
Växjö är stiftsstad, residensstad och universitetsstaden centralt placerad vid vägarna och sjöarna
som knyter ihop syd-, väst- och ostkusten i södra Sverige. Växjö har idag 92 000 invånare samt
32 000 studenter vid Linnéuniversitet.
Växjö pastorat består av 13 församlingar där Växjö stads- och domkyrkoförsamling omfattar
hela centrala Växjö och de övriga tolv omfattar övriga tätorter och landsbygden i kommunen.
Pastoratet täcker geografiskt in hela kommunen. Förvaltningen av fastigheter uppgår till 39
kyrkor och 120 övriga byggnader som församlingshem, ekonomibyggnader och krematorium
mm.
I huvudmannens förvaltningsområde ingår 44 kyrkogårdar och begravningsplatser, där den
totala kyrkogårdsytan uppgår till ca 90 hektar. Årligen sker ca 1200 kremationer och 650
gravsättningar inom förvaltningsområdet. Förvaltningens kyrkogårdsdrift är indelade i 11
arbetsdistrikt varav distrikten vid Skogslyckans kyrkogård, Tegnérkyrkogården och Hovshaga
begravningsplats är centrumdistrikt och övriga 8 är landsortsdistrikt med ansvar för 2-7
kyrkogårdar.
Prioriterade arbeten för förvaltningen är att skapa god kvalitet (och lika nivå inom hela
förvaltningsområdet) med service på plats i form av tillgänglighet, information, skyltning,
serviceplatser, skötsel, korrekt gravadministration, bevarande och omhändertagande av
återlämnade gravplatser mm samt utveckling av besöksmiljöerna med kompletterande
gravskick och harmoni.
I Växjö finns idag begravningsplatser från medeltiden fram till den senaste som är under
uppbyggnad och invigs 2021, i form av en 2 hektar stor begravningsplatsen för enbart urnor
i ren skogsmiljö.
Flertalet gravskick som minneslundar, kistminneslund, askgravplatser, urnkolumbarium och
kistkolumbarium finns representerade vid dessa begravningsplatser.
Mats Lindblad
Kyrkogårds- och Fastighetschef
Kyrkogårds- och Fastighetsförvaltningen

Hotellförteckning Växjö

Hotellets namn och adress

Pris för enkelrum per natt

Elite Park Hotel, Västra Esplanaden 10-14
Ligger i direkt anslutning till Växjö konserthus
4 stjärnigt hotell med 4,4/5 omdömespoäng

Enkelrum/natt
söndag 1290.- måndag 1490.-

Elite Stadshotellet, Kungsgatan 6
Anrikt.
400 meter till Växjö konserthus
4 stjärnigt hotell med 4,4/5 omdömespoäng

Enkelrum/natt
söndag 1290.- måndag 1490.-

PM & Vänner Hotell, Västergatan 10
Hippt hotell med fokus på mat.
100 meter till Växjö konserthus
4 stjärnigt hotell med 4,6/5 omdömespoäng

Enkelrum/natt: 1390.-

Quality Hotel Royal Corner, Liedbergs gata 11
Bästa parkeringsmöjligheterna
200 meter från Växjö konserthus
4 stjärnigt hotell med 3,9/5 omdömespoäng

Enkelrum/natt: 1485.Dubbelrum: 1735.-

Clarion Collection Hotel Cardinal, Bäckgatan 10
Erbjuder gratis kvällsmat
200 meter till Växjö konserthus
4 stjärnigt hotell med 3,7/5 omdömespoäng

Enkelrum:1500.-

Avstånd till Växjö konserthus från:
Centralstationen, 500 meter
Flygplatsen, 8 km

