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2016-11-01 

Arbetsordning för SBT   

Samrådsgruppen - Begravningsbranschen - Träindustrin  

 

Bildande 

§ 1 

SBT bildades år 1981 av företrädare för begravningsverksamheten genom Sveriges 

kyrkogårds- och Krematorieförbund, Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer, Föreningen 

Sveriges Krematoriepersonal, begravningsbyråbranschen (SBF-Fonus), samt kist- och urn 

fabrikanter (SLF-TAG). 

Ändamål 

§ 2 

SBT är ett samrådsorgan avseende frågor kring normer för kistor och urnor och därmed 

sammanhängande frågeställningar. Härvid ska särskilt beaktas miljöaspekter vid tillverkning 

av kistor och urnor, arbetsmiljöfrågor vid kremering och gravsättning samt samhällets behov 

och önskemål ur säkerhets- och miljösynpunkt  

Sammansättning 

§ 3 

För närvarande finns följande representerade i SBT: 

- Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer (FSK) 

- Föreningen Sveriges Krematoriepersonal (FSKP) 

- Svenska Kyrkans arbetsgivarorganisation (SKAO) 

- Sveriges Kyrkogårds- och Krematorieförbund (SKKF) 

- Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF) 

     Fabrikanter/Leverantörer/Tillverkare 

- Fonus Träindustri 

- Nyarp Produktion AB 

- Nilssons Trämanufaktur AB 

- Metallkonst i Staffanstorp 



Varje organisation, fabrikanterna/leverantörerna/tillverkarna har rätt att utse två  

representanter till SBTs samrådsgrupp. Inom SBT utses ordförande, sekreterare och vice 

ordförande, dessa väljs vart tredje år vid ordinarie samrådsgruppsmöte på hösten. Dessa tre 

poster kan endast väljas ur organisationerna FSK, SKAO, SKKF och FSKP. 

SBTs Samrådsgrupp 

§ 4 

Till SBT kan knytas myndighet, organisation/förening och fabrikanter/leverantör/tillverkare. 

som berörs av SBT:s verksamhet och som i överenstämmelse med denna arbetsordning - vill 

arbeta för SBT:s ändamål. I SBTs Samrådsgrupp kan efter beslut adjungerande ingå/kallas. 

Adjungerad har endast yttranderätt.   

Sammanträden 

§ 5 

SBT sammanträder minst två gånger per år på kallelse av ordförande. Kallelse utsänds minst 

fyra veckor innan sammanträdet. Protokoll, som justeras av två representanter från FSK, 

SKAO, SKKF och FSKP jämte ordföranden, ska föras över sammanträdet. Varje organisation 

har rätt att reservera sig mot beslut och reservationen ska antecknas i protokollet. 

Delegation 

§ 6 

Ordföranden kan ensam på delegation godkänna för rekommendation i ärenden gällande 

produkter som måste avgöras skyndsamt. Rekommendationen ska anmälas vid kommande 

samrådsgruppsmöte . 

Arbetsgrupper 

§7 

Utses vid behov att utarbeta underlag i vissa frågor. Beslut fattas på SBT:s ordinarie 

sammanträden. 

Ansökan- och testförfarande 

§ 8 

Ansökan för kistor och urnor ska vara skriftlig på SBTs fastställda blanketter. Om SBT 

behöver ytterligare underlag för sitt godkännande gällande kistans hållfasthet ska auktoriserad 

provningsanstalt anlitas av tillverkaren i samråd med SBT. SBT avgör också om ytterligare 

expert ska närvara vid testningen. Protokoll ska föras och rapport ska avges vid testning. 

Rapporten ligger till grund för SBT:s bedömning och godkännande. Ansökan kan beläggas 

med sekretess om den sökande så önskar. 



Rekommendation om godkännande  

§ 9 

SBT:s godkännande ska utformas som en rekommendation för att underlätta beslut hos 

berörda huvudmän inom begravningsverksamheten, organisationer, 

fabrikanter/leverantörer/tillverkare och företag. Representanter för begravningsbyråbranschen, 

fabrikanter/leverantör/tillverkare har inte rätt att närvara eller rösta vid beslut om 

rekommendation av kistor och urnor. 

Ekonomi och avgifter 

§ 10 

Varje organisation, fabrikant/leverantör/tillverkare svarar för sina egna kostnader i samband 

med SBT:s verksamhet. 

Vid begärd testning/bedömning av nya material och nya produkter svarar respektive sökande 

för de direkta kostnaderna i samband med testningen. Dessutom erlägger sökande en 

administrativ avgift till SBT. Avgiften bestäms av SBT.   

Kassans ställning skall redovisas löpandet för SBT. Vid upplösning av SBT skall kassans 

behållning fördelas rättvist mellan de som ingår i SBTs samrådsgrupp. 

 Ändring i arbetsordning 

§ 11 

Ändringar och tillägg till denna arbetsordning beslutas av SBT i samråd. 

 

Denna arbetsordning är antagen vid SBT:s sammanträde den 14 april 2016 

att gälla fr.o.m. 1 maj 2016.  

§ 4 reviderades med tillägg sista meningen vid möte den 17 oktober 2016 att gälla fr.o.m 

1 november 2016  

 

 


