
              
 

     

      2020 års RIKSKONFERENS 
     Tema: Framtiden är här nu 

    Borås Kongress 25-26 maj 
 

 

 

 

 

 

 

Begravningsverksamhetens största årliga konferens bjuder in till två innehållsrika dagar i Borås. 

Tema Framtiden är här nu innebär att vi dels försöker blicka framåt och spå var begravnings-

verksamheten är på väg, belysa hur vi kan rusta oss inför exempelvis SKKF:s mål, en fossilfri 

begravningsverksamhet, men också vikten av att bevara för framtiden. Vi vill presentera verktyg och 

trender för att gå förberedd in i framtiden, som kan vara år 2030, 2050 eller nästa vecka. 

Borås kyrkogårdsförvaltning tar oss med på studiebesök till två av sina begravningsplatser. På S:t 

Sigfrids griftegård får vi se askgravlunden Linnea där man kan få sin aska spridd i en konstruerad 

naturbäck. Linnea är även den plats som studenterna i årets tävling har haft att utgå ifrån i sin design. 

Vi får också chans att besöka den nya aktivitetsytan på Brämhults kyrkogård i utkanten av Borås. 

Konferensen hålls i de nyrenoverade lokalerna på Borås Kongress. Vi har som vanligt bokat de 

centrala hotellrum som går att uppbringa men vi har också bokat ett boendealternativ till lägre pris 

2,5 km från kongresslokalen.  

På söndagskvällen den 24 maj har vi tagit fasta på Borås som textilstad och erbjuder en 

samkvämsafton med middag och modevisning ”Från då till framtiden”, signerat Textilmuseet i Borås. 

Samkvämet hålls i Kuben på Navet Science Center med start kl.18.00. Samkvämet 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 

 



         
        INFORMATION 

 

KONFERENSAVGIFT 

För medlem i förbundet är avgiften 3.950.-, för övriga deltagare 4.950.- 

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 SKKF:s nya hemsida www.skkf.se 

eller på bifogad blankett som mailas till katarina.ahlman@skkf.se 

eller postas till: SKKF, Box 19071,104 32 Stockholm 

När vi fått er anmälan översändes bekräftelse och faktura. 

Anmälan är bindande beträffande antalet anmälda deltagare. 

 

KONFERENSLOKAL 

Konferensen äger rum på Borås Kongress, Akademiplatsen 2. 

 

MIDDAG med underhållning  

Måndagskvällens supé serveras på Borås Kongress kl. 19.30. 

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 9 april. 

Hotellrummet betalas av var och en vid utcheckningen. 

 

SAMKVÄM, söndag den 24 maj 

Anmälan till söndagens middag och modevisning görs på anmälningsblanketten. 

Kostnad för mat och lättdryck, 410.- per person. 

 

REGISTRERING 

Från kl. 9.00 den 25 maj. Konferensen börjar kl. 10.00. 

 

STUDIEBESÖK MÅNDAGEN DEN 25 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      

http://www.skkf.se/
mailto:katarina.ahlman@skkf.se
mailto:katarina.ahlman@skkf.se
mailto:ronny.holm@skkf.se


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borås är Sveriges trettonde största kommun med drygt 112 000 invånare och har en historia 

som präglas av textilindustri och företagsamhet. För en bredare svensk allmänhet är Borås 

kanske mest känt för sitt fotbollslag IF Elfsborg, sina postorderföretag, sin djurpark och 

knalleandan.  

 

Borås är en del av den expansiva region som omger Göteborg. Högskolan i Borås lockar många 

studenter till staden och sedan våren 2019 erbjuds även polisutbildning. Under 2021 kommer 

staden att firas ordentligt då Borås fyller 400 år.  

 

Svenska kyrkan i Borås är det största pastoratet i Skara stift och består av tre församlingar: 

Brämhult, Caroli och Gustav Adolf. Antalet anställda uppgår till cirka 150 personer varav 40 

arbetar på kyrkogårdarna.  

 

I Borås finns fem begravningsplatser: S:t Sigfrids griftegård, S:ta Birgittas griftegård, S:t 

Ansgars griftegård, Brämhults kyrkogård och Caroli kyrkogård. Totalt är det ungefär 50 ha 

mark som vi sköter. På S:t Sigfrids griftegård, den största av begravningsplatserna, finns Borås 

krematorie som stod klart 1944. En omfattande renovering och utbyggnation gjordes 2014 och 

nu utförs cirka 1700 kremationer  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

BEGRAVNINGSOMBUDSTRÄFF 

Begravningsombud och representanter 

från Länsstyrelserna inbjuds till ett 

informationsmöte med möjlighet att 

diskutera aktuella frågor. 


