KURSINBJUDAN
Centrala gravvårdskommittén inbjuder till
SEMINARIUM OM GRAVANORDNINGAR
GÄVLE den 19 februari 2019
Detta endagsseminarium syftar till att:
- Belysa olika perspektiv på gravvårdar och den viktiga hanteringen av dessa,
från regler för uppsättning av gravvårdar, till regler som gäller vid
exempelvis borttagande av gravvårdar och regler för gravvårdssäkerhet.
- Vid gravvårdssäkerhet informera om inventering, information,
upphandling, genomförande, estetik, etik, ekonomi och uppföljning.
- Ge möjlighet för deltagarna att diskutera frågor beträffande gravvårdar
och därmed sammanhängande frågeställningar.
Mål: att sätta gravvårdens olika perspektiv i fokus och att förmedla kunskaper om
gravvårdens betydelse som kulturförmedlare, att informera om viktiga regler och ge
förslag på säker hantering av såväl ansökningar som kontroll.
Målgrupp: Kyrkogårdschefer/motsvarande, förtroendevalda, arbetsledare,
administratörer, lagbasar, kyrkogårdsvaktmästare och övrig kyrkogårdspersonal.
Stenmontörer, gravvårdsföretag och andra berörda.
Kursinnehåll:
 Gravvårdens betydelse – ett kulturuttryck
 Gravvårdssäkerhet, lagar och regler utifrån arbetsmiljöaspekter
 Varför gravstenssäkerhet? Kontroll och riskbedömning
 Inventering, information, upphandling, genomförande, estetik, etik, ekonomi
 Demonstration hur gravstenssäkerhet kontrolleras
 Bedömningar av gravvårdar högre än 1,5 meters höjd
 Frågor och diskussion om bedömning av äldre och ömtåliga gravvårdar
 Montering/återmontering, vad gäller och hur ska detta utföras
 Olika monteringsmöjligheter
 Samverkan kyrkogårdsförvaltning – montör/stenhuggeri
 Gravvården – juridiska aspekter, rättssäkerhet för förvaltningen, montören och
gravrättsinnehavaren
 Diskussion och avslutning

KURSEN:

Seminarium om gravanordningar

Tid och plats:

Tisdagen den 19 februari 2019, 09.00 – 16.00
Kyrkans Hus, Stora salen, Kaplansgatan 1, 803 20 Gävle.
Kontaktperson på plats: Caroline Halonen, tel. 026-170520
Kontaktperson CGK: Ronny Holm, ronny.holm@skkf.se

Föreläsare:

Alice Öberg, Antikvarie Länsstyrelsen Skåne
Mats Svensson, FSK kyrkogårdschef Karlstad
Marie Larsson, FSK kyrkogårdschef Kungsängen - Västra Ryd
Magnus Berglund, Petterssons Stenhuggeri, Trollhättan
Niklas Gustafsson, Nilssons Stenhuggeri, Sölvesborg
Christer Pettersson, SKAO
Mattias Elofsson SKKF
Ronny Holm, SKKF
SRKL:s Stensäkerhetsgrupp

Kursavgift:

Inkl. lunch, kaffe för- och eftermiddag samt kursdokumentation.
1.900:-/deltagare exkl moms.

Anmälan:

Senast den 1 februari 2019 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 som postas, eller maila malou.ravelin@skkf.se Texta tydligt
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