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• Katalog 2020

• Nya utbildningar
– Säkert handhavande 

av maskiner, fordon 
& redskap

– Uppdateringskurs för 
krematoriepersonal

– Begravningsverksamheten för 
informatörer och 
kommunikatörer  

– Endagarskurs för säsongare

– Ledarskapsprogramet
- Block 1: Uppsala 2-3 juni
- Block 2: Uppsala 22-23 sep





Mall från SKKF



Rubriker i mallen

• Aktuella förutsättningar och nulägesbeskrivning

• Långsiktiga principer och övergripande inriktningar för 
begravningsverksamheten

• Faktorer som bidrar till kvalitet i begravningsverksamheten

• Samverkan

• Förvaltningsrelaterad effektivitet

• Övriga styrdokument



• Huvudmannen och begravningsbyråns ansvar 
vid  begravning, - en vägledning.

Ansvarsdokumentet
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Dagar mellan dödsfall och begravning i snitt i riket



Antal dagar mellan dödsfall 

och kremering 2018

Kremering Jordbegravnings
De som bara 

lämnat ett snitt

Genomsnitt 29,5 20,7 29,2

Max antal dagar 35,4 28,0 36,0

Min antal dagar 24,0 12,0 23,0

Antal svar 21 21 32



Spridning av aska på annan plats
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Ansökningar Beviljade Över vatten



Skrivelse till och svar från AMV





Andra inbetalningen!

• Inbetalning till Allmänna arvsfonden:

– Via Fönix: 56.752.912:- (67.796.683:-)

– Stockholm stad: 10.227.711:- (24.819.405:-)

– Malmö: 6.616.672:- (två år)

TOTALT: 73.597.295:- (92.617.662:-)



Färdplan

2023





Omhändertagande av avliden
Om en patient med konstaterad eller misstänkt covid-19 avlider ska 
kroppen behandlas som smittförande och omhändertas enligt 
riktlinjer för detta. Den avlidnes kropp läggs i 
särskild bisättningssäck inför transport från vårdsalen. Vid all 
hantering och eventuell obduktion måste
adekvat personlig skyddsutrustning användas: 

• Skyddshandskar
• Stänkskydd: tättslutande skyddsglasögon eller visir
• Andningsskydd (tillpassat FFP2 eller FFP3)
• Långärmad skyddsrock: vätskeavvisande engångsskyddsrock eller 
skyddsrock i kombination med plastförkläde. Om inget av ovan 
finns tillgängligt, används ett långärmat engångsplastförkläde.

För ambulanspersonal, liksom för annan riskutsatt personal, 
exempelvis städpersonal som vistas i patientrummet, gäller samma 
skyddsåtgärder
efter riskbedömning.





”Framtiden är här nu”
BORÅS 25-26 maj 2020



Ekonomiska förutsättningar för 

begravningsverksamheten

• Särredovisningen

• Begärda medel från Kammarkollegiet

• Församlingsverksamheten
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TACK FÖR MIG!


