Den största utmaning är redan här
Till tidigare nämnda utmaningar kommer de
genomgripande organisatoriska förändringar som
väntar, då målet är att det inom varje kommuns
geografiska område endast ska finnas en huvudman
för begravningsverksamheten.

BRD
- ett nätverk för
begravningshuvudmännen i
Dalarnas län

Begravningsregion Dalarna –
ett nätverk för
begravningshuvudmännen i
Dalarnas län

Denna förändringsprocess kommer att ställa stora
krav på dialog och samverkan mellan huvudmännen.
Behovet av en samarbetsorganisation är därför
större än någonsin!
BRD kommer att arbeta intensivt för att ge stöd till
medlemmarna och fortsätta att tillhandahålla
mötesplatser, där tankar och erfarenheter kan
utbytas.

Kyrkogården är mycket mer än en
vanlig park
Eftersom din församling eller samfällighet är medlem
i BRD – forsätt delta genom att bidra med tankar och
synpunkter på våra mötesplatser!

Kyrkogårdar är kulturplatser där historia, arkitektur
och religion möter människans mest centrala fråga –
om liv och död.
Här finns också den moderna vardagen med grönytor
som ska skötas, verksamhetsstyrning, resultat,
ledarskap…

BRD nöjer sig inte med att följa utveckling.
Vi har ambitionen att leda den.

Du hittar alla uppgifter du behöver på SKKFs
hemsida: www.skkf.se
(Klicka på ”REGIONER” i menyn)

Uppgiften att förvalta kyrkogårdar känns – mot den
bakgrunden – säkert mycket stimulerande men
kanske ibland lite övermäktig…

Några utmaningar för oss
begravningshuvudmän:
Att bedriva verksamhet i överensstämmelse med
enhetliga etiska riktlinjer som är accepterade av
allmänheten.
Att rekrytera – och långsiktigt behålla – yrkeskunniga
medarbetare och samtidigt säkerställa
kompetensöverföring i samband med
pensionsavgångar.
Att fortlöpande utveckla personal och verksamhet
för att kunna leva upp till kraven på skötselnivåer,
kostnadseffektivitet, en god arbetsmiljö och
miljöhänsyn.
Att vårda kulturarvet på begravningsplatserna –
grundat på ett helhetstänkande.
Att ta tillvara önskemål och visioner, om hur
framtidens begravningsplatser bör se ut i ett
föränderlig och mångkulturellt samhälle.
Att tänka mångfunktionellt kring begravningsplatser
så att dessa också kan fungera som till exempel
bevarare av biologisk mångfald.

Vad är BRD

Vad gör BRD

BRD – Begravningsregion Dalarna är ett kontaktnät
för begravningshuvudmännen i Dalarnas län.

Konferenser

Organisatoriskt är BRD en regionalavdelning under
paraplyorganisation SKKF, Sveriges kyrkogårds- och
krematiorieförbund.
BRD bildades 1992 och har sedan starten som sin
främsta uppgift arbetat med att sammanföra
huvudmännen för begravningsverksamheten –
oavsett verksamhetens storlek – för att genom detta
samarbete påverka begravningsverksamhetens
utveckling i hela länet.

Varje år genomför BRD en Erfadag
(erfarenhetsutbytardag) på våren och en endags
höstkonferens.
Konferensen är uppbyggd kring teman som är
aktuella för begravningsverksamheten.

Maskinutställning
Vartannat år genomförs en maskinutställning. Här får
vi möjlighet att granska och prova det senast som
marknaden har att erbjuda i form av maskiner,
redskap och annan utrustning.

