KURSINBJUDAN
Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund, SKKF, inbjuder till kursen

KREMATORIETEKNIK III
- påbyggnadsutbildning
GÖTEBORG den 11-12 november 2019
Utbildningen är en påbyggnadsutbildning som i första hand vänder sig till de som har
genomgått kurserna Krematorieteknik I och II. Utbildningen vänder sig också till den som har
ansvar för verksamheten i ett krematorium. Deltagarna kommer att få ökade kunskaper om
miljökrav, miljörapportering, egenkontroll, ekonomi, service och underhåll. Vidare ingår
studiebesök på Skogskyrkogårdens krematorium med modern reningsteknik.
Mål:
Att komplettera tidigare erhållna kunskaper inom det krematorietekniska området och de krav
som miljömyndigheterna ställer på krematorieverksamheten.
Målgrupp:
Medarbetare som tidigare arbetat inom det krematorietekniska området samt medarbetare i
ledande befattning för krematorieverksamheten. Utbildningen vänder sig också till
förtroendevalda med ansvar för krematorieverksamheten.
Kursinnehåll:
Dag 1
 Ekonomi, investerings- och driftkostnader
 Budgetering
 Upphandling och inköp
 Styrsystem, förbränningsoptimering
 Tolkning av förbränningsresultatet
 Service och underhåll av anläggning
Dag 2
 Studiebesök på krematorium
 Egenkontroll, periodiska besiktningar, miljörapport
 Miljöansvar
 Riskanalys miljö
 Avslutning

SVERIGES KYRKOGÅRDS- OCH KREMATORIEFÖRBUND ( SKKF)
SKKF är en ideell bransch- och serviceorganisation för landets kyrkliga och borgerliga begravningsverksamhet.
SKKF arbetar med utbildning, teknisk utveckling, utredningar och utvecklingsfrågor samt rådgivning och
informationsverksamhet. SKKF ger ut tidskriften KYRKOGÅRDEN - landets enda specialtidskrift för
kyrkogårds- och krematoriesektorn.

KURSEN:

KREMATORIETEKNIK III
- Uppföljningskurs

Tid och plats:

Måndagen den 11 november, start kl 09.00 samt tisdagen den
12 november med avslutning kl 16.00.
Scandic No 25, Burggrevegatan 25, 411 03 Göteborg.
Telefon 031-751 55 00

Föreläsare:

Civilingenjör Torbjörn Samuelsson, Västra Frölunda
Tekniska experter från ugnsleverantörer

Kursavgift:

Inkl lunch, för- och eftermiddagskaffe,
för medlem 5 950:-/deltagare exkl. moms,
för övriga 6 750:-/deltagare exkl. moms
Tillkommer logi och middag, 1 500:-/deltagare exkl. moms
En extra loginatt 1.100:- exkl. moms

Logi:
Kursdokumentation:

300:-/deltagare exkl. moms

Anmälan:

Senast den 11 oktober på anmälningstalongen nedan. Bindande
anmälan men kan överlåtas på annan deltagare.

Upplysningar:

SKKF:s utbildningsavdelning Tel 08-673 83 13
Se även SKKF:s hemsida adress:www.skkf.se

Anmälningstalong posta eller maila malou.ravelin@skkf.se
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Utbildningsavd
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Box 19071
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104 32 STOCKHOLM

Önskar inte logi

___
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