Nominera Årets kyrkogårdsförvaltning 2020
Föreningen Sveriges kyrkogårdschefer,
Sveriges lantbruksuniversitet, Svenska
kyrkans arbetsgivarorganisation och
Sveriges kyrkogårds- och krematorie
förbund har nöjet att utlysa tävlingen
Årets kyrkogårdsförvaltning 2020.
Syftet är att uppmärksamma förtjänstfulla insatser av långsiktig karaktär inom
begravningsverksamheten. Insatserna
ska präglas av ett helhetsperspektiv.
För att segra i tävlingen ska en förvaltning
ha gjort insatser som efter förutsättningarna håller hög kvalitet och hög etisk
standard, särskilt inom följande områden:

2019 fick Vadstena och Dals församlingar titeln bland annat genom sitt arbete med gemenskap. foto: fredrik Unger

❋ Hållbarhet – skötsel, drift och underhåll som främjar såväl den yttre som den inre miljön.
❋ Organisation – effektivitet, arbetsledning, delaktighet och kompetensutveckling för personalen.
❋ Arbetsmiljö – arbete för att förebygga skador och fysisk och psykosocial ohälsa.
❋ Kundservice – bemötande, tillgänglighet och tjänsteutbud.
❋ Kreativitet – nyskapande lösningar inom förvaltningsområdet.
❋ Utveckling – omvärldsorientering och strategier för att möta behov från framtidens brukare

och krav från ett samhälle i utveckling.
❋ Kultur – bevarande och utveckling av kyrkogårdens kulturella och estetiska värden.

Nominera så här
Alla i branschen kan föreslå en kyrkogårds
förvaltning till årets bästa. Anställda kan dock
inte nominera sin egen förvaltning. Förvaltningar
som tidigare har deltagit i tävlingen kan bli föremål
för ny bedömning.
Motivera din nominering utförligt, så att det tydligt
framgår på vilket sätt förvaltningen uppfyller så
många som möjligt av de sju kriterierna ovan.
Lämna ditt förslag senast den 3 april 2020.

Vadstena och Dals församlingar korades till Årets kyrkogårdsförvalting 2019
vid Rikskonferensen i Växjö. Kyrkogårdschef Pär Martinsson mottog priset.

Sänd det via e-post: kansli@skkf.se eller
arbetsgivare@svenskakyrkan.se
Via webben: www.kyrkogardschefer.se

Mottagaren presenteras vid SKKF:s, Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund, Rikskonferens i Borås den 25–26 maj 2020.
Juryn består av Ronny Holm, Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund • Christer Pettersson, Svenska kyrkans arbets
givarorganisation • Katarina Evenseth, Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer • Patrik Olsson, Sveriges lantbruksuniversitet.
Utnämningen består av • äran • diplom • uppmärksamhet i massmedia • presentation av verksamheten vid utdelningen.

