
 

Program   

Måndag 4 oktober 
 

09.00   Registrering och kaffe  

   

10.00-10.15 Konferensen öppnas 
Kathrin Flossing, ordförande SKKF 

Gunilla Hallonsten, kyrkoherde Malmö pastorat 

Jan Olov Andersson, vd SKKF 

 

10.15-10.35 Kyrkostyrelsen informerar 
  Aktuellt för begravningsverksamheten 

  Information från kyrkostyrelsen 

 

10.35-10.50 Framtidens minnesplats – Östra kyrkogården i Malmö 
Designtävling för studenter, presentation av juryns utvalda  

                      tävlingsförslag 

 

10.50-11.20 Ekonomin för begravningshuvudmannen 
Skillnaden mellan församlingsverksamhet och 

                      samhällsuppdraget begravning 

Sandra Ljungqvist, ekonom, rådgivare SKKF 

Staffan Yngvesson, civilekonom, rådgivare SKKF 

 

11.20-11.45 Bensträckare 

 

11.45-12.30 Krisberedskap i begravningsverksamheten 
Beredskapsstrategi för huvudmannen och lokala erfarenheter av 

pandemin  

Jan-Olof Olsson, handläggare försörjningsberedskap  

                      Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Maria Sandström, chef för begravnings- och fastighetsförvaltning 

Skellefteå pastorat 

Mattias Schultz, kyrkogårds- och fastighetschef Karlskrona-Aspö 

pastorat  

Svante Borg, direktör kyrkogårdsförvaltningen Stockholm 

 

12.30-13.30 LUNCH  

 

13.30-14.10 Sigurd Lewerentz architect of death and life 
 Kieran Long, överintendent ArkDes Think Tank 

  

14.10-14.20 Introduktion inför studiebesök 

  

14.20-17.00 Studiebesök på Östra kyrkogården som firar 100 år 2021 och 

S:t Pauli  kyrkogård 

 

19.30  Supé med underhållning på Slagthuset  

 

 

BEGRAVNINGSOMBUDSTRÄFF 

Veterinärens kammare tisdag 8.30–10.00 

Begravningsombud och representanter 

från Länsstyrelserna inbjuds till ett 

informationsmöte med möjlighet att 

diskutera aktuella frågor. 

 

 



 

 

Tisdag 5 oktober 
 

08.30-09.10  Klimatförändringar och anpassning till torka och  

                                     översvämning 
Vad har vi att förvänta oss i framtiden och hur rustar vi  

                      kyrkogårdsförvaltningen för de nya förutsättningarna? 

Aino Krunegård, Kunskapscentrum för klimatanpassning på SMHI  

 

09.10-10.00  Hur bevara och upprätthålla naturvärden i  

begravningsverksamheten genom klimatvärda 

skötselmetoder 
  Vad gör vi idag och vad kan utvecklas? 

  Anna Boo, stiftskonsulent för hållbar utveckling Lunds stift 

Christina Bernérus, klimat- och hållbarhetsanläggare Göteborgs stift 

Frida Gårdmo, klimathandläggare Linköpings stift 

Sara Adolfsson, samordnare hållbar kyrkogårds- och markförvaltning 

Linköpings stift 

   

10.00-10.25  KAFFE 

 

10.25-11.25 ”2050: Så fick vi en hållbar värld” 
En hisnande baklängestur som lämnar oss med framtidstro 

Catarina Rolfsdotter-Jansson, föreläsare, moderator och  

                      programledare 

 

11.25-12.10 Begravningsplatser i det framtida mångreligiösa Sverige 
Vad kan vi vänta oss, hur behöver vi planera? 

Örjan Wallin, handläggare för krisberedskapsfrågor 

Myndigheten för stöd till trossamfund 

 

12.10-13.10  LUNCH 

 

13.10-13.55  Stenar, liljor, ljus och vatten 
  Från tiden när dödens ritualer föds i världsreligionerna till  

  förståelse för dagens krav, regler och önskemål om döden och det 

  som lämnas efter. 

  Philip de Croy, thanatolog, dödsvetare 

                      

13.55-14.25 Sorgen gestaltad 
Om den svenska gravskulpturens konstnärer och beställare 

Berit Linden, konstvetare, Linnéuniversitetet Växjö  

 

14.25-14.35 Prisutdelning designtävling 

 

14.35-15.35  Att navigera utifrån sin livskarta för framtiden 
Att leda och ledas. Endless Power. Hur skapar man sitt mindset,  

                      energi, och dynamik i utmanande arbetsmiljöer? 

Tina Thörner, rallykartläsare, ledarskapscoach och mental tränare 

 

15.35   Avslutning och kaffe 

 



 

 


