
 

 

 

Välkommen till 2021 års RIKSKONFERENS i Malmö 

     Slagthuset den 4-5 oktober 
  

 

 

   

 

 

SKKF:s Rikskonferens har anordnats årligen sedan slutet av 50-talet. Förra året kom pandemin och vi 

tvingades skjuta fram programmet över ett år. I Malmö tar vi nya tag och arrangerar en konferens så som 

ni är vana vid, med intressanta och aktuella ämnen, föreläsare och utställare. 

Omständigheterna kring förberedelserna har dock gjort att vi inte planerat in en ”söndagsaktivitet”. 

Men på egen hand föreslår vi, om ni har tid över på söndagen, att ni exempelvis besöker Turning Torso, 

Malmöhus museum och slottspark, Lilla torget eller kanske tar tåget över till Danmark. 

Om pandemirestriktionerna under hösten innebär ett tak av antalet deltagare gäller den 

turordning anmälningarna kommit in till oss. Om restriktionerna gör att konferensen inte kan 

genomföras alls återbetalas alla avgifter till deltagare och utställare. I övrigt är inbjudan bindande. 

Årets Rikskonferens behandlar bland annat: 

Hur har begravningsverksamheten klarat av pandemitiden och vilken beredskapsstrategi ska 

vi ha i framtiden? 

SKKF:s mål En fossilfri begravningsverksamhet 2023, rusta och anpassa verksamheten till 

klimatförändringarna för att klara av extrem torka och översvämningar. 

Att bevara och upprätthålla naturvärden i verksamheten genom klimatvänliga skötselmetoder. 

Ekonomi, vikten av skillnaden mellan församlingsverksamheten och samhällsuppdraget begravning. 

Programmet bjuder också på talare som föreläser om Sigurd Lewerentz, om döden och om hur vi kan 

leva i en hållbar värld år 2050. 

Malmö kyrkogårdsförvaltning tar oss med till 100 årsjubilerande Östra kyrkogården, ritad av 

Sigurd Lewerentz, och till den mångkulturella begravningsplatsen S:t Pauli. 

Avslutar de två dagarna gör rallykartläsare och ledarskapscoach Tina Törner med sitt föredrag 

om hur man skapar energi och dynamik i utmanande arbetsmiljöer. 

Förutom förbundets medlemmar välkomnas övriga kyrkogårdsförvaltningar, begravningsombud, 

myndigheter, organisationer, företag och övriga intresserade. 

VÄLKOMMEN 

Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund 

Kathrin Flossing och Jan Olov Andersson   

    

 



                      

KONFERENSAVGIFT 

För medlem i förbundet är konferensavgiften 4.100.- per deltagare. I avgiften ingår deltagande i 

konferensen, luncher, för- och eftermiddagskaffe, middag med underhållning och studiebesök med 

busstransporter. För icke medlemmar är konferensavgiften 5.100.- 

Priserna är inkl. moms. 

 

ANMÄLAN 

Konferensanmälan kan görs på SKKF:s webbsida, www.skkf.se, 

eller med e-post till katarina.ahlman@skkf.se  

När vi fått er anmälan översänds bekräftelse och faktura. 

Observera att ni inte är anmälda om ni inte fått en bekräftelse. 

Anmälan är bindande beträffande antalet anmälda deltagare. 

 

KONFERENSLOKAL 

Konferensen äger rum på Slagthuset med adress Carlsgatan12 B, 211 20 Malmö 

Registreringen sker från kl. 9.00 den 4 oktober. Konferensen börjar kl. 10.00. 

 

MIDDAG med underhållning  

Måndagskvällens supé som serveras på Slagthuset ingår i konferensavgiften 

Anmälan till middagen görs i samband med konferensanmälan. 

 

HOTELLEN 

Logi ingår inte i priset, men vi har förbokat hotellrum som kan bokas genom oss i samband 

med anmälan. För att kunna garantera plats på hotellen måste vi ha era rumsbokningar senast 

den 1 augusti. 

Alla hotell vi har förbokat ligger inom bekvämt gångavstånd från Slagthuset. Strax intill ligger 

Comfort hotell Malmö som också har bra parkeringsmöjligheter, övriga hotell ligger ca 10 

minuters gångväg från konferensanläggningen. 

Som vanligt betalar ni login direkt till hotellet. Önskar ni få rummen fakturerade måste ni ta 

kontakt med hotellet innan ankomst. 

 

STUDIEBESÖK måndag den 4 oktober 

Information fås från scenen under konferensen. 

 

BEGRAVNINGSOMUDSTRÄFF 

för begravningsombud och representanter från Länsstyrelserna anordnas på tisdagen 

kl. 8.30 – 10.00 i Veterinärens kammare. 

 

Missa inte Tina Törner 

Det tar max 5 minuter att gå till centralstationen från konferensanläggningen Slagthuset, tänk på 

det när ni bokar er återresa så att ni hinner lyssna på Tina Törner som avslutar årets konferens. 

 

FRÅGOR om konferensen  

Katarina Ahlman   Ronny Holm 

Telefon 070 24 88 550  Telefon: 070 668 63 82 

e-post: katarina.ahlman@skkf.se e-post: ronny.holm@skkf.se 

http://www.skkf.se/
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Konferensen anordnas i samband med Malmö kyrkogårdsförvaltning 

 

Malmö kyrkogårdsförvaltning ingår i Malmö pastorat. Pastoratet har samma geografiska gränser 

som Malmö stad. Det betyder att kyrkogårdsförvaltningen finns till för 340 000 invånare, varav 

33 % är utlandsfödda.  

Inom förvaltningen finns 18 kyrkogårdar, varav 17 aktiva, på sammanlagt 130 hektar (1 % av 

Malmös landareal). Den största begravningsplatsen är Östra kyrkogården (50 hektar) och den 

minsta är Hyllie kyrkogård (1/2 hektar). Gamla kyrkogården mitt inne i centrala Malmö är äldst 

och anlades på 1820-talet. Östra kyrkogården är yngst, invigd 1921. 

Kyrkogårdarna rymmer tillsammans cirka 56 000 gravplatser med flera olika trosinriktningar.  

Här finns åtta begravningskapell.  De ligger på Östra kyrkogården, i Limhamn, i Fosie och på Pauli 

Mellersta kyrkogård. På Limhamns kyrkogård ligger Malmös krematorium med en kapacitet på 

tre ugnar. 

220 medarbetare arbetar inom verksamheten, varav cirka 110 är säsongsanställda. 

Huvudkontoret med administrationen finns på Östra kyrkogården. 

Malmö kyrkogårdsförvaltning är indelat i tre organisatoriska delar: Teknik med verkstäder, 

transport och krematorium (40 anställda), Kyrkogårdsdrift med tre kyrkogårdsdistrikt (150 

anställda) samt Administration (12 anställda). 

2019 avled 2 574 personer i Malmö, varav 80 % kremerades. Drygt 1 300 gravsattes i 

minneslund, 280 på urngravplatser och 358 på kistgravplatser. Under samma år återlämnades 

429 gravplatser och 278 återtogs på grund av vanvård. 
                                     


