
Diplom
Årets kyrkogårdsförvaltning 2016 finns i Kvistofta

Kvistofta kyrkogårdsförvaltning arbetar strategiskt och målmedvetet med sin miljöpolicy. 
Förvaltningens lokaler värms med bergvärme och endast grön el används. Enbart komposter
bart material används vid gravsmyckning och transporter samordnas i möjligaste mån med 
församlingen.

Organisationen är decentraliserad och varje medarbetare är ansvarskännande och deltar aktivt 
i utvecklandet av verksamheten. Alla vaktmästare har genomgått samtliga steg i SKKF:s ut
bildning för kyrkogårdspersonal. 
Samtliga vedertagna gravskick erbjuds med därtill hörande tjänsteutbud. Förändringar har 
genomförts så att kyrkogårdar, expedition och kyrkor är fysiskt tillgängliga för alla besökare.

Församlingen jobbar aktivt med att ta fram bästa möjliga lösningar utifrån den lokala kon
texten. All utveckling sker i samklang med den kulturhistoriska miljön.

Pastoratet vårdar det kulturhistoriska arvet på ett föredömligt sätt avseende både växtmaterial 
och gravvårdar. Kulturhistoriskt intressanta gravvårdar som inte kan stå kvar på sin ursprung
liga plats samlas i lapidarium. 
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Diplom
Årets kyrkogårdsförvaltning 2017 finns i Harplinge

Med kreativitet och effektivt utnyttjande av begränsade resurser har kyrkogårdsförvaltningen  
i Harplinge Steninge skapat en levande kyrkogård som gör besökaren glad. Personalens  
intresse för växtlighet och besökarnas bästa har utmynnat i en botanisk upplevelsepark som 
retar sinnena och stimulerar till umgänge och aktivitet. 

Miljömedvetenhet präglar arbetet. Växtmaterial produceras i eget drivhus. Man arbetar  
strategiskt med återbruk av gravvårdar och tillvaratar material som andra aktörer i samhället 
kasserar för återanvändning på kyrkogården. 

Med en kulturhistorisk inventering som grund bevaras och återskapas miljöer och gravkvarter 
med karaktärsdrag från olika tidsepoker. Ett system med fadderskap för träd stimulerar den 
lokala befolkningen till delaktighet i platsens utveckling. Kyrkogården är en kulturbärare för 
bygden.

Organisationen präglas av ett nära samarbete mellan förtroendevalda och anställda där varje 
medarbetare är ansvarskännande och aktivt deltar i utvecklandet av verksamheten. Förtro ende 
och decentraliserat beslutsfattande utgör grunden för personalens skapande av en levande 
kyrkogårdsmiljö.
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