
 
 

 

                                                   UTBILDNINGSDAG 
 

Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund, SKKF  

i samarbete med 

Föreningen Sveriges Krematoriepersonal, FSKP 

inbjuder till en utbildningsdag 

 

ARBETSMILJÖ – PANDEMI – ELUGNAR 
samt andra aktualiteter inom krematorieverksamheten  

 
  

KARLSTAD den 13 oktober 2022 
 

  

Under utbildningsdagen får vi bland annat en presentation av SKKF:s senaste 

utredningar: inomhusluften på krematorier, pandemiutredningen och den sk 

Stockholmsutredningen. Vidare presenteras senaste nytt om hur det varma 

filterkolet ska hanteras och slutförvaras och hur långt utvecklingen av elugnar 

kommit.  

Utöver detta informerar SKKF om senaste nytt avseende b.la. certifierad 

pannskötare, rekrytering/validering, begrepp i begravningsverksamheten, nya 

medarbetare mm 
 

Innehåll: 

 Inomhusluften på krematorier – en arbetsmiljöutredning 

 Pandemiutredningen – omhändertagande av väldigt många avlidna under en 

kort period  

 Elugnar – senaste nytt! 

 Krematorieutredningen för Stockholms län 

 Filterkolets slutförvaring – senaste nytt! 

 Certifierade pannskötare – vad händer nu?  

 Nyheter från SKKF 

 

Målgrupp: 

Personal som arbetar med krematorie- och begravningsverksamhet. 
 

 

 

 
SVERIGES KYRKOGÅRDS- OCH KREMATORIEFÖRBUND (SKKF är en ideell bransch- och serviceorganisation för 

landets kyrkliga och borgerliga begravningsverksamhet. SKKF arbetar med utbildning, information, rådgivning, utredningsarbeten 

och utvecklingsfrågor. 

SKKF ger ut tidskriften KYRKOGÅRDEN- landets enda specialtidskrift för kyrkogårds- och krematoriesektorn. www.skkf.se 

http://www.skkf.se/


 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

UTBILDNINGSDAG FÖR KREMATORIEPERSONAL 
 

Tid och plats:  Torsdag den 13 oktober 2022, kl 08.30-16.00 

  Elite Stadshotellet, Kungsgatan 22, 651 08 Karlstad  

  Kontaktperson: Monica Lindqvist 

 

Föreläsare: Saara Nummelin, Fortum Waste Solution 

 Johan Hermelin, konsult och utredare, SKKF 

Torbjörn Samuelsson, krematorieteknisk rådgivare, SKKF 

Markus Persson, krematorieteknisk rådgivare, SKKF 

Anders Nilsson, rådgivare i krematoriedrift, SKKF 

Mattias Elofsson, kyrkogårdskonsulent, SKKF 

 

Kursavgift: Inkl. lunch, för- och eftermiddagskaffe samt 

kursdokumentation 

  2.700:-/deltagare exkl moms från medlemsförvaltning 

  3.150:-/deltagare exkl moms från övriga 

 

Anmälan: Anmälan senast den 9 september på anmälningstalongen 

nedan. Eller mejl till malou.ravelin@skkf.se. Anmälan är 

bindande men kan överlåtas på annan deltagare. 

 

Upplysningar: SKKF:s utbildningsavdelning, tel 08-15 05 40. SKKF:s 

hemsida www.skkf.se 
       

 

Utbildningsdag för krematoriepersonal i Karlstad 

Torsdagen den 13 oktober 2022 
 

Deltagare, namn, e-postadress 
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