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

ORGANISATION OCH EKONOMI
Grundläggande förståelse för förvaltningsuppdraget
LINKÖPING den 17 april 2018
För förtroendevalda och personal i ledande ställning är det nödvändigt att ha en tydlig
organisation, fokus på begravningsverksamhetens/kyrkogårdsförvaltningens uppdrag
och för en väl fungerande verksamhet krävs god kännedom om lagstiftning,
förordningar och regelverk som styr verksamheten.
Verksamheten kräver att de olika rollerna samverkar på ett gott sätt så att
myndighetsutövningen följer uppdraget.
Begravningsverksamhetens ekonomi påverkas av särkostnadsredovisningen och är
särskilt viktig i myndighetsuppdraget.
Kursen omfattar föreläsning som varvas med exempel från verkligheten och
gruppövningar.
Mål
Att ge information och kunskap om organisation och delegation, lagar och
förordningar, kundfokus samt möjligheter vid särkostnadsredovisning av delade
personella och maskinella resurser.
Kursen är avsedd för
Förtroendevalda i kyrkoråd och utskott i medelstora och mindre församlingar samt för
personal i ledande ställning som kyrkoherde, kyrkogårdschef, kanslichef/kamrer samt
övrig personal som genom delegation från kyrkoråd/kyrkoherde har en ledande
ställning i begravningsverksamheten.
Kursinnehåll
 Organisation och delegation
 Styra och leda
 Begravningsverksamhetens ekonomi och särkostnadsredovisning
 Lagar, förordningar och regelverk som styr begravningsverksamhet/
kyrkogårdsförvaltning.
 Förvaltningslagen, service och kundfokus.
 Länsstyrelsens och begravningsombudens roller.
SVERIGES KYRKOGÅRDS- OCH KREMATORIEFÖRBUND (SKKF)
Är en ideell bransch- och serviceorganisation för landets kyrkliga och borgerliga begravningsverksamhet.
SKKF arbetar med utbildning, teknisk utveckling, utredningar och utvecklingsfrågor, rådgivning och informationsverksamhet.
SKKF ger ut tidskriften KYRKOGÅRDEN - landets enda specialtidskrift för kyrkogårds- och krematoriesektorn.

KURSEN

ORGANISATION OCH EKONOMI

Tid och plats

Tisdagen den 17 april kl 8.30-16.00
Scandic Linköping Väst, Mårdtorpsgatan 4, Linköping
Telefon 013-495 50 00

Föreläsare

Civilekonom Staffan Yngvesson, Fristad

Kursavgift

Inkl lunch, kaffe för- och eftermiddag samt kurslitteratur
2.450:-/deltagare från medlemsförvaltning
2.840:-/deltagare för övriga
Exkl moms

Anmälan

Anmälan senast den 16 mars.
Hemsidan: www.skkf.se/utbildning
E-post: malou.ravelin@skkf.se eller via anmälningstalongen
nedan. Anmälan är bindande men kan överlåtas på annan
deltagare.

Upplysningar

SKKF:s utb.avdelning, Malou Ravelin, 08-673 83 13
Se även hemsidan: www.skkf.se
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