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Säffle 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  
2021 års titel Årets Kyrkogårdsförvaltning.

Mottagare för 2021 är Säffle 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 Säffle pastorat:

hållbarhet
Betydande omställningar till fossilfri verksamhet  
har gjorts genom energioptimering av fastigheter 
och maskinpark. 
organisation
Service och nytänkande, etik och lagarbete är 
viktiga ledstjärnor i förvaltningens arbete. Till
sammans bildar personalen ett engagerat och 
positivt lag som föredömligt förvaltar pastoratets 
tretton kyrkogårdar inom ett stort geografiskt 
område.
arbetsmiljö
Såväl fysiskt som psykosocialt arbetsmiljöarbete 

bedrivs systematiskt och utmynnar i en förvalt
ning som förutser risker och minimerar dessa.
kundservice
Kyrkogårdsförvaltningen har med sin nya förvalt
ningsbyggnad vid By kyrkogård skapat ett centrum 
för information och service till allmänheten. 
Råd givare finns alltid till hands för att hjälpa 
allmän heten med olika frågor.
kreativitet
Skogsprojektet runt By kyrkogård vittnar om 
kreativa idéer. Skogsvårdsplanen bygger på håll
barhet och miljöaspekter, gallringen sker manuellt 
och uttransport av virke sker med häst.
utveckling
Förvaltningen arbetar kontinuerligt tillsammans 
med invånarna i Säffle i ett kulturvärderingspro
jekt där kulturvärdena i Säffle pastorats kyrko
miljöer identifieras, detta innefattar även miljö
erna på kyrkogårdarna.
kultur
Kyrkogårdsförvaltningen har tidigt upprättat 
föredömliga bevarandeplaner för samtliga kyrko
gårdar inom pastoratet. Det kulturhistoriska arvet 
tillvaratas på ett förtjänstfullt sätt och utvalda 
äldre gravvårdar får ett nytt liv.

Jan Olov Andersson är vd för SKKF:
– Säffle 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 Säffle 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 2020 har tilldelats Örebro 
pastorat.
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