
 

 

Protokoll styrelsemöte SKKF Region Nord, 2020-02-13 

Styrelsemötet hölls i St. Örjans församling. 

Närvarande 

Ronny Hägglöf 

Peter Lundberg 

Stig Bergström 

Rickard Lundmark 

Roland Johansson 

Anna Hansen 

Anna-Karin Danielsson 

Per Lundmark 

Fredrik Lundberg 

 

§1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

§2. Föregående protokoll lästes och lades till handlingarna. 

§3. Årsmötet som blir den 24/3 2020 kl. 10,00 förläggs till Krematoriet, 

 Örnnäset, Luleå. Efter årsmötet en visning av krematoriet. 

 Stig Bergström skickar ut inbjudningarna. 

§4. Årsklockan diskuterades. Tveksamhet finns om vi behöver fyra st 

styrelsemöten per år. Beslut om nästa datum för styrelsemöte tas på 

årsmötet den 24/3 2020. 

§5. Ronny informerade från SKKF:s ombudskonferens. 

Delning av aska godkänns inte. Endast starkt religiösa (buddism/hinduism) 

kan få tillstånd till delning. 

Begravning i utlandet. Nya regler kommer. 

Den dödes eller anhörigas önskan: 

- Tydligt skriftligt önskemål måste finnas. Oenigheterna inom familjer ökar. 

- Finns önskemål i ”Vita Arkivet” bör det vara påskrivet av den döde samt 

  bevittnat. 

Riktlinjer för krematoriearbete. 

- Viktigt att skyddsutrustning används, speciellt vid filterbyte eller borttagning 

  av aska. 

- Ingen aska eller urna får lämnas ut om oenighet om begravningen finns. 

 



 

 

 - Om egentillverkad kista lämnas för kremation måste material/målning 

  vara av godkänt material. 

Ansvarsdokument. Viktigt att vi läser igenom. Finns åsikter kan vi samordna 

  dem och lämna till SKKF. 

Antal dagar mellan död och kremering eller begravning var 2019, 28,4 dag. 

Några framtidsfrågor: 

- Huvudmannaskapet 

- Hur ska vi hantera begravningar 

- Enhetlig begravningsavgift, inkl. Tranås och Stockholm 

- Hållbarhet och kommunikation 

- Miljön 

- Kyrkogårdar i framtiden 

- Anställningsformer, personalrekrytering 

SKAO lägger ned sin organisation. 

Forskningsstiftelsen. Pengar finns. Daniel Pettersson och Anna-Karin 

Danielsson ingår från oss. 

I utbildningen ”Grönt Certifikat” ingår kurs och arbetstimmar. Samarbete 

mellan kommuner och kyrkan. 

Arbetsmiljö: Regelverket inte anpassat till praktiskt arbete. 

Lärande verksamhet: Låt t.ex. skolorna komma på besök till kyrkogårdar. 

(Bedrivs i Hortlax och St Örjans församlingar). 

- Öppna upp för input från andra yrkesgrupper 

Samverkansgruppen 

- Testar kistor, färger o.dyl. 

- Storlek och vikt ökar på människor. Större kistor går inte in i ugnen eller 

  ner i grävd grav. Bättre information från begravningsbyrån önskas avseende 

  om kistan är bredare eller om vikten är avsevärd. 

- Vissa kistor har metallförstärkning som kan fastna i ugnen. 

- Behov av bredare stamp finns för kistbegravning. 

§6. Ronny var där, se ovan. 

§7. Till nästa möte önskas att vi tar fram ämnen och föreläsare till våra egna 

      kurser till hösten. Ronny Holm, SKKF, kan vara ett förslag till föreläsare. Glöm 

      ej heller ämnen och föreläsare i miljö, teknik och bränslefrågor. 

§8. Behov finns av en arbetsledarkurs. Får vi ihop 13 deltagare kan kursen hållas 

      i Skellefteå. Kurs i beskärning av buskar hålls i Skellefteå. Behov finns av kurser i        

      ämnet ”hur kan vi bli ännu miljövänligare”. 

 

 



 

 

§9. Lätt diskussion hölls om vad som händer när det gäller ”Fossilfri 2023”. 

§10. Nästa möte är årsmötet den 24/3 2020. 

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

 

Sekreterare 

 

Roland Johansson 

 

 

 

 

 

 


