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Örebro pastorat arbetar med  
nytänkande i miljöfrågorna
I samband med att SKKF efter pandemin åter 
kan samla fler än 550 personer i Malmö till sin 
rikskonferens om begravningsverksamheten  
i landet, presenterar man också mottagaren av  
2020 års titel Årets Kyrkogårdsförvaltning.

Mottagare för 2020 är Örebro pastorat. 
Som vanligt är det en rad kriterier som juryn, 

med ledamöter från SKKF, Svenska kyrkans 
arbets givarorganisation, Föreningen Sveriges 
kyrkogårdschefer samt Sveriges lantbruksuniver
sitet, bedömer nominerade förvaltningar utifrån.

Så här lyder juryns motivering för Örebro pastorat:

hållbarhet
Förvaltningen har en ambitiös plan för att bidra 
till en hållbar framtid genom att energieffektivi
sera sina fastigheter.
organisation
Man arbetar med delaktighet, medbestämmande 
och kompetensutveckling på ett för organisatio
nen förtjänstfullt sätt.
arbetsmiljö
Man arbetar på ett systematiskt och överskådligt 
sätt för att minimera risker inom verksamheten. 
Med miljöbränslen som bas drivs verksamheten  
och dess fordonspark med en effektiv teknik och 
genom återvinningen av överskottsvärme från  
krematoriet kommer detta samhället till del.

kundservice
Kyrkogårdsförvaltningen erbjuder olika slag av 
gravskick i skilda natur och kulturmiljöer, och 
ger allmänheten bästa tänkbara service och håller 
en hög standard på samtliga kyrkogårdar. Förvalt
ningen kommunicerar även tydligt på sin webb
plats vad som händer under året på kyrkogårdarna.
kreativitet
Förvaltningen arbetar aktivt med att möta allmän
hetens behov genom tillgänglighet och ett varierat 
utbud av tjänster.
utveckling
Förvaltningen har länge arbetat med nytänkande i 
miljöfrågor. Med satsningar på solenergi och 
andra strategier möter man behov från framtidens 
brukare.
kultur
Förvaltningen arbetar framgångsrikt med återläm
nade gravrätter genom återupplåtelse av nya 
gravrätter eller återbruk i form av olika gravskick 
vilket är ett sätt att värna om att äldre delar av 
kyrkogårdarna ska vara levande. Förvaltningen har 
nyligen renoverat det gamla krematoriet på Norra 
kyrkogården, ett kulturellt ansvar för bevarande av 
kyrkogårdens historia.

Jan Olov Andersson är vd för SKKF:
– Örebro pastorat har genom sin verksamhet visat 
hur väl man förvaltar det samhällsuppdrag man 
har genom begravningsverksamheten. Förvaltningen 
gör det på en rad områden som tar tillvara både 
miljö, biologisk mångfald, de anhöriga, kulturarvet 
och de anställdas arbetsmiljö. Det är därför roligt 
att kunna uppmärksamma vilken välskött begrav
ningsverksamhet som finns i Örebro pastorat, 
något som inte alltid får ett så stort utrymme  
i massmedia och hos allmänheten, säger han.

På grund av pandemin delas titeln för 2020 och 
2021 ut på samma gång vid SKKF:s rikskonferens 
i Malmö. Titeln för 2021 har tilldelats Säffle 
pastorat.
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