KURSINBJUDAN
Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund SKKF, inbjuder till kursen

KYRKOGÅRDENS PRODUKTIONSPLANERING
OCH BEMANNING
KARLSKRONA den 4 april 2018
Från den 31/3 2016 gäller en ny arbetsmiljöföreskrift om organisatorisk och social
arbetsmiljö (2015:4) som bl a ställer krav på att arbetsgivaren inom ramen för sitt
systematiska arbetsmiljöarbete ska kunna visa att arbetsbelastningen är rimlig och inte
ohälsosam. Ohälsosam arbetsbelastning är när kraven i arbetet mer än tillfälligt
överskrider resurserna. Det blir ohälsosamt om situationen är långvarig och om
möjligheterna till återhämtning är otillräckliga.
Mål:
Att ge fördjupad inblick i och kunskap om hur man produktionsplanerar och bemannar
kyrkogårdsverksamheten för att få en rimlig och rättvisande bemanning utifrån kraven på en
rimlig arbetsmängd. Målet bör vara att med tydliga styrinstrument få drift-, underhålls- och ev
anläggningsarbeten att hamna på en rimlig nivå och på rätt ställe i förhållande till de anslagna
resurserna.
Målgrupp:
Kyrkoherdar, kyrkogårdschefer, arbetsledare, planerare, begravningsombud och andra
beslutsfattare inom kyrkogårdsverksamheten.
Kursinnehåll:








Vi går igenom kravställande utifrån Kyrkogårdshandboken 2012 och skötselmanual
kyrkogårdar 2004.
Hur bestämmer vi vad som ska utföras, hur, var och när. Detta behöver tydliggöras och
utförandekonsekvenserna samt arbetsfördelningen prövas, göras kända och accepterade
i organisationen för att undvika missförstånd och överbelastning/ felaktig
arbetsfördelning. Först bestämmer man vad som ska produceras och vad det får kosta i
resurser och därefter sätts organisationen för utförandet.
Vi ger exempel på väl utformade produktionsplaner för begravningsverksamhet,
serviceverksamheter, skötsel av kyrkoplaner, krematorie- och kapellverksamhet samt
kyrkogårdsadministration och visar på nyligen genomförda resursåtgångskalkyleringar.
Hur fastställer vi korrekta mängder och arealer för begravningsverksamhet? Vad kan
mätas in digitalt, vad måste fysiskt inmätas och vem kan hjälpa församlingen att göra
mängdningarna? Mängdning sker i flera måttenheter, t ex i kvadratmeter, längdmeter
och punktmängder. Vi går igenom grunderna för mängdning och visar exempel från
nyligen genomförda mätningar. Hur kvalitetssäkrar vi mängdningen?
Vilka problem och förbättringsmöjligheter finns hos församlingarna när det gäller
effektivitet, tidsanvändning, resurshållning, kostnadskontroll mm? Vi ger exempel från
nyligen genomförda utredningar.

KYRKOGÅRDENS PRODUKTIONSPLANERING OCH BEMANNING
Tid och plats

Onsdagen den 4 april kl 08.30 – 15.30
Scandic Karlskrona, Skeppsgosseg. 2, 371 36 Karlskrona.
Telefon: 0455-37 20 00

Föreläsare

Claes Anders Malmberg,
Reino Raitala, landskapsingenjör
ACAMA konsult AB

Kursavgift

Inkl lunch samt kaffe för- och eftermiddag
2 900:-/deltagare från medlemsförvaltning
3 100:-/deltagare för övriga
Exkl moms
150:-/deltagare exkl moms

Kurslitteratur
Anmälan

Anmälan senast den 2 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

Anmälningstalong kan scannas, postas eller faxas. Texta tydligt Fax 08 - 612 80 36
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KYRKOGÅRDENS PROD.PLANERING & BEMANNING

Porto

KARLSKRONA den 4 april
Deltagare: namn, adress, telefon, mail och befattning

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SKKF

Faktureringsadress: -----------------------------------------

Utbildningsavd
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Box 19071
104 32 STOCKHOLM

