2022 års RIKSKONFERENS
Borås Kongress 16-17 maj

Välkommen till den årliga konferensen för begravningsverksamheten! Som vanligt bjuder vi på ett
fullmatat program där vi försöker belysa aktuella frågor och de utmaningar branschen har.
Nytt för i år är att vi gjort det möjligt för er att besöka utställarna redan på söndagskvällen.
Mellan 17.30 och 19.30 den 15 maj kan ni besöka årets utställare och en enklare måltid kan
förbeställas till självkostnadspris. Ett begränsat antal platser finns också till de som vill gå med på en
guidad tur runt Borås stora utbud av gatukost.
På studiebesöket tar årets värd, Borås kyrkogårdsförvaltning med oss till S:t Sigfrids griftegård
och askgravlunden med Livets källa och Dödens ö.
Konferensen avslutas med en inspirerande föreläsning av Mark Levengood.
Under supén på måndagskvällen underhåller Boråsbördiga Shirley Clamp.
Förutom förbundets medlemmar inbjuds övriga kyrkogårdsförvaltningar, myndigheter, organisationer,
begravningsombud, företag och övriga intresserade.

VÄLKOMNA!
Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund
ordföranden Kathrin Flossing och vd Jan Olov Andersson

BEGRAVNINGSOMBUDSTRÄFF
Begravningsombud och representanter
från Länsstyrelserna inbjuds till ett
informationsmöte med möjlighet att
diskutera aktuella frågor.
Tisdagen den 17 maj kl. 08.30-10.00
i lokal Franklin

Program
Måndag den 16 maj
09.00

Registrering och kaffe

10.00-10.15

Konferensen öppnas
Kathrin Flossing, ordförande SKKF
Ann-Marie Ekström Borås kommunfullmäktiges andre vice ordförande
Fredrik Hägglund, kyrkoherde Borås pastorat
Jan Olov Andersson avgående vd SKKF
Mattias Schultz, tillträdande vd SKKF

10.15-10.45

Tillsynsansvaret av Länsstyrelsen avseende
begravningsverksamheten och begravningsombudens roll

10.45-11.20

Riksantikvarieämbetets vägledning om kyrkliga kulturminnen
Hugo Larsson, antikvarie Riksantikvarieämbetet

11.20-11.45

Bensträckare

11.45-12.30

Redovisning av SKKF:s pandemiutredning
Johan Hermelin, huvudsekreterare
Jan Olov Andersson, SKKF
Mattias Elofsson, SKKF

12.30-14.00

LUNCH

14.00-14.15

Introduktion inför studiebesök

14.15-17.00

Studiebesök på Borås kyrkogårdar

19.30

Supé med underhållning på Borås kongress

Tisdag 17 maj
08.30-09.20

Biologisk mångfald och klimatförändring på kyrkogården
Hur fortsätter huvudmännen arbetet?
Anna Boo, stiftskonsulent för hållbar utveckling Lunds stift
Christina Bernérus, klimat- och hållbarhetsanläggare Göteborgs stift
Frida Gårdmo, klimathandläggare Linköpings stift
Sara Adolfsson, samordnare hållbar kyrkogårds- och markförvaltning Linköpings stift

09.20- 09.45

Fossilfri och klimatneutral – hur då?
Med tuffa klimatambitioner behövs fart i arbetet!
Här ges inspiration från engagerade förvaltningar.
Kristina Segerström, stiftsingenjör Stockholms stift
Sara Nylund Wass, projektsamordnare Uppsala stift
Natalia Svensson, klimat och miljösamordnare Visby stift
Sara Adolfsson, samordnare hållbar kyrkogårds- och markförvaltning Linköpings stift

09.45-10.00

Information från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Är begravningsverksamheten en samhällsviktig verksamhet?
Jan-Olof Olsson, handläggare enheten för försörjningsberedskap på MSB

10.00-10.25

KAFFE

10.25-10.50

Sorgträd: ett grönt kulturarv med ena roten i graven?
En underökning av utvecklingen av sorgträd på Gamla kyrkogården i Malmö
Elna Strömvall, landskapsingenjör SLU

10.50-11.35

Ett för evigt grönt rum
Vad kan vi lära från historiska trädgårdar och kyrkogårdar om estetik och
hållbart växtmaterial i framtiden?
Gunnel Carlson, trädgårdsjournalist, författare och programledare

11.35-12.00

Framtida begravningsmark.
Inventering av befintlig markresurs och processen att anskaffa ny
begravningsmark
Linda Raimosson, kyrkogårdschef Helsingborgs pastorat

12.00-13.30

LUNCH

13.30-14.10

Att skilja vatten från vatten
Vad krävs för hållbar vattenhantering på en begravningsplats?
Anna Pettersson Skog, hortonom RISE Research Institutes of Sweden
Maria Hübinette, bevarandebiolog RISE Research Institutes of Sweden

14.10-14.35

Information från kyrkostyrelsen om aktuella frågor inom
begravningsverksamheten.
Maria Lundqvist-Norling, rättschef Svenska kyrkan

14.35-15.35

Livet och döden
Mark Levengood, programledare, författare och Unicef ambassadör

15.35

Avslutning och kaffe
Det tar ca 10 minuter att gå mellan Kongressen och Borås Central

INFORMATION
Konferensavgift
För medlem i förbundet är avgiften 4.100.-, avgiften för övriga deltagare är 5.100.Avgiften berättigar till deltagande i konferensen, luncher, för- och eftermiddagskaffe, middag med underhållning
och studiebesök med busstransporter. Priserna är inkl. moms.
Anmälan
Konferensanmälan görs på SKKF:s hemsida www.skkf.se eller på bifogad blankett till katarina.ahlman@skkf.se
När vi fått er anmälan översändes bekräftelse och faktura.
Avbokningar som görs mer än 10 dagar före fredagen innan konferensens början återbetalas till fullo.
Avbokningar 10 dagar eller mindre före fredagen innan konferensens början återbetalas inte.
För avbokning av hotellrummen gäller hotellets regler.
Konferensen kommer att genomföras med för tiden eventuellt gällande restriktioner.
Konferenslokal
Konferensen äger rum på Borås Kongress, Akademiplatsen 2.
Supé med underhållning
Måndagskvällens supé serveras på Borås Kongress kl.19.30. Middagen ingår i konferensavgiften.
Anmälan till middagen görs i samband med konferensanmälan.
Boka logi
SKKF har förbokat hotellrum som bokas direkt till hotellen med ett bokningsnummer
(och i förkommande fall också med en kod).
En lista på vilka hotell SKKF har förbokat rum finns med i inbjudan och på skkf.se
Sista dag för att boka logi till avtalspris är den 15 april, (25 april) därefter bokas rum i mån av plats till dagspris.
Rummen kan avbokas fram till dagen innan ankomst.
Söndag den 15 maj
För att ge er möjlighet att besöka utställarna redan på söndagen håller Borås Kongress öppet mellan
17.30 och 19.30 den 15 maj.
För den som vill kan en måltid i Kongressen förbeställas till självkostnadspris, 200.-/person
Meny: pannbiff, lättdryck, kaffe och kaka serveras kl.18.00.
Anmälan till söndagens middag görs på anmälningsblanketten.
Konstvandring den 15 maj
På söndagen finns möjlighet att anmäla sig till en guidad tur bland Borås stora utbud av skulpturer och
väggmålningar. Turen tar ca 45 minuter och avgår kl. 17.00 från Kongressens huvudentré.
Kostnad för den guidade turen är 100.-/person med max 25 personer per guide.
Anmälan görs på anmälningsblanketten.
Registrering
Från kl. 9.00 den 16 maj. Konferensen börjar kl. 10.00.
Studiebesök måndagen den 16 maj
Information om studiebesöket ges från scenen på måndag eftermiddag.
Begravningsombudsträff
anordnas för begravningsombud och representanter från Länsstyrelserna.
Tisdagen den 17 maj kl. 8.30 till 10.00 i lokal Franklin.
Vänligen notera begravningsombud på anmälningsblanketten.

För frågor kontakta:
katarina.ahlman@skkf.se
ronny.holm@skkf.se

tel. 08 - 673 83 14
tel. 070 - 668 63 82

Hotell
bokar ni
själva
SÅ HÄR BOKAR DU LOGI
Ring eller maila in din bokning till de hotell ni valt, uppge kod och bokningsnummer.
Fakturaadress eller kreditkortsnummer lämnas vid bokning som garanti.
Sista dag för att boka logi till avtalspris är den 15 april, (25 april)
därefter bokas rum i mån av plats till dagspriset.
Rummen kan avbokas fram till dagen innan ankomst.
Comfort Jazz hotel Allégatan 21, 4 minuters promenad till Borås kongress
Enkelrum 1490.-/natten. Dubbelrum 1690.-/rum/natten
telefon: 033-799 45 00 (knappval 2, till receptionen)
mail: co.jazz@choice.se
Bokningsnummer: Comfort Hotel Jazz: 2079GR006601 Kod: SKKF
Quality Hotel Grand Hallbergsplatsen 2, 10 minuters promenad till Borås kongress
Enkelrum 1590.-/natten
Telefon: 033-799 00 00 (vänta kvar för att komma till receptionen)
Mail: g.grand.boras@choice.se
Bokningsnummer: 2126GR011186 Kod: SKKF
Scandic Plaza Allégatan 3, 2 minuters promenad till Borås kongress
Enkelrum 1290.-/natten
Telefon: 08 517 517 00 (knappval 1)
eller på hemsidan, www.scandichotels.se
Bokningsnummer: BSKK150522
Best Western hotell Borås Sandgärdsgatan 25, 5 minuters promenad till Borås kongress
Enkelrum 1.325 .-/ söndag. Enkelrum 1.450 .-/måndag
Telefon: 033-7990100.
Mail: info@hotellboras.se
Kod: SKKF
Sista dag för att boka logi till avtalspris är den 25 april.
Solhem Park hotell Vendelsbergsgatan 42, 30 minuters promenad till Borås kongress, eller 7 minuter med bil
Enkelrum från 1.072.-/natten
Telefon: 033-100 110
Mail: info@solhempark.se
Kod: SKKF
Sista dag för att boka logi till avtalspris är den 25 april.

Borås är Sveriges trettonde största kommun med drygt 112 000 invånare och har en historia som
präglas av textilindustri och företagsamhet. För en bredare svensk allmänhet är Borås kanske
mest känt för sitt fotbollslag IF Elfsborg, sina postorderföretag, sin djurpark och knalleandan.
Borås är en del av den expansiva region som omger Göteborg. Högskolan i Borås lockar många
studenter till staden och sedan våren 2019 erbjuds även polisutbildning. 2021 fyllde Borås 400
år.
Svenska kyrkan i Borås är det största pastoratet i Skara stift och består av tre församlingar:
Brämhult, Caroli och Gustav Adolf. Antalet anställda uppgår till cirka 150 personer varav 40
arbetar på kyrkogårdarna.
I Borås finns fem begravningsplatser: S:t Sigfrids griftegård, S:ta Birgittas griftegård, S:t Ansgars
griftegård, Brämhults kyrkogård och Caroli kyrkogård. Totalt är det ungefär 50 ha mark som vi
sköter. På S:t Sigfrids griftegård, den största av begravningsplatserna, finns Borås krematorium
som stod klart 1944. En omfattande renovering och utbyggnation gjordes 2014 och nu utförs
cirka 1700 kremationer per år.

