
 

Rapport SKKF Ombudskonferens 7/2 2019 

Förbundsavdelningarna var inbjudan till SKKF den 7 februari till den årliga 

ombudskonferensen. Mitt och Gävleborgs avdelningar fanns inte 

representerade denna dag, i övrigt fanns alla andra förbundsavdelningar 

representerade via ombud. 

 

SKKFs Jan-Olov Andersson, Ronny Holm, Mattias Elofsson och Katarina 

Ahlman hälsade välkommen. Jan-Olov föredrog följande punkter: 

Skrivelse till regeringen 

SKKF har beslutat att föreslå Kulturdepartementet att tillsätta en utredning 

för att se över begravningsverksamhetens styrning och utvärdering av 

relationsändringen 2000. Skrivelsen går iväg under februari, man har 

inväntat regeringsbildningen. 

SKKF anser att styrningen måste bli tydligare från regeringshåll, kan kyrkan 

ha tillsyn över sig själv? För stor konfessionell(kr och kh etc)påverkan idag 

och en tydligare organisation behövs, anser SKKF. 

 

Besök hos Kyrkostyrelsen 

Kyrkostyrelsens tillsynsuppdrag from 1/1 2019- hur ska det utformas är en 

fråga som ställs? Riktlinjer saknas och stiften, som ska sköta tillsynen, 

egenkontrollen, har inte heller koll. Utifrån riktlinjerna ska varje 

pastorat/församling utarbeta instruktioner för begravningsverksamheten. 

Instruktionerna ska innehålla skrivningar kring; kvalitét, ekonomi och även 

pastoralt bemötande samt kompletteras med kyrkorådets uppgifter, såsom t 

ex delegationer och ansvar m.m. Det samlade dokumentet är bindande och 

fastställs av kyrkofullmäktige. 

Inga mallar kommer att finnas tillgängliga utan varje pastorat/församling får 

arbeta fram ett eget dokument. 

Stiftsjurister och Kyrkokansliets jurister arbetar med de övergripande 

riktlinjerna och menar att församlingarna/pastoraten får se detta som en 

övergångsperiod med tid att implementera detta. 

 

Begravningsrådet 

Har lagts ned, då det inte fungerar i sin nuvarande form med kyrkostyrelsen 

helt frånvarnade. 

 

Den enhetliga begravningsavgiften 

SKKF ser ett bekymmer med den ökande begravningsavgiften. Äskande 

från huvudmännen har ökat med 9,14 % sedan 2018. De huvudmän som 

innehar krematorier har ökat sina äskande med 12,04%. Detta kan dock bero 



på att ett antal anläggningar från tidigt 2000-tal behöver byggas om. Hur 

hanterar staten dessa ökningar?  

Kammarkollegiet har inte resurser att granska begravningsavgiften, utan 

kontrollerar bara om något begravningsombud har uppmärksammat dem. 

Frågan lyftes också om begravningsombuden i allmänhet har den kunskap 

som behövs för att granska huvudmännens äskanden? 

Diskuterades hurvida kremationsavgiftens vara eller icke vara påverkar de 

mindre församlingarna, drar de ned sina kostnader om krematoriet inte tar ut 

någon kremationsavgift? SKKF uppmanar att vara rädd om 

begravningsavgiften, huvudmännen har ett stort ansvar. 

Tekniska delegationen 

Rapporterade att man vill ha en ny kravspecifikation gällande askberedare-

tyst, tät och utan manuell hantering. Man hoppas kunna testa i krematorium 

där man ska uppdatera askberedare. 

Nyhet om lagbevakning speciellt gällande krematorieverksamheten har 

tagits fram i samarbete med WSP. Gäller framförallt miljöbalken. 

Inloggnings uppgifter fås genom kontakt med Mattias Elofsson. 

Fossilfri begravningsverksamhet 2023 är ett uttalat mål och SKKF har gått 

med i initiativet Fossilfritt Sverige. 

 

Forskningsstiftelsen 

Det finns medel i kassan för e v utvecklingsprojekt gällande 

krematorieverksamheten. Uppmaning att komma med idéer till projekt. 

 

CGK- Centrala Gravvårdskommittén 

CGK består av SKAO, SKKF, FSK och GRO. CGK har gett ut tre nya 

guider,(reviderade); Huvudmannens och stenfirmans ansvar vid montering, 

Montering och provning av gravvårdar samt Instruktion för provning av 

gravvårdar, höjd 0,3-1,5 meter resp. >1,5 meter. Dessa finns på ovan 

hemsidor. 

Göteborg har utarbetat en metod för prövning av stora gravvårdar. En 

beräkning görs, istället för provdragning. Den verkar fungera på ett bra sätt 

och har använts under seminariedagarna om gravstenssäkerhet. 

Handboken för kulturhistorisk inventering är även den under revidering. 

Utbildning i kombination teori/praktik om gravvårdsäkerhet kommer att 

hållas i vår i Skultorp samt efter önskemål på någon annan 

kyrkogårdsförvaltning- kontakta Ronny! 

Välbesökt seminarium har hållits i Alvesta och ytterligare ett kommer att 

hållas i Gävle 19/2. 

Henrik Mattsson, Ekerö, SSIB informerade om att ett antal lageruppställda 

gamla gravstenar stals under dagtid från Danderyds kyrkogårdsförvaltning. 

 

 



 

SBT-Samrådsgruppen Begravningsbranschen Träindustri 

Kravspecifikationer för urnor/kistor behöver bli tydligare/hårdare, genom ny 

arbetsordning och översyn av prövningsprocess.  Wellpappkistan är 

uppdaterad för 100 kg och är godkänd. Dock av gör resp. krematorium om 

vad man tar emot och inte. Ett fåtal wellpappkistor fungerar att förbränna, 

men kan bli problem med stora volymer.  

En plastkista har dock inte godkänts av SBT. 

Frågan om typgodkännande gällande vikt för kista. Problem när stoft är för 

stort för kistan. Hur lyfts frågan till anhöriga vid val av kista? 

 

Riktlinjer för krematorieverksamheten 

Förslag till uppdatering med tanke på strålningsrisk avseende jod 1-25: 

 Krematoriepersonalen ska alltid använda skyddsutrustning vid 

underhåll, tömning av aska, filterbyte och vid alla tillfällen där 

tillbud kan uppstå. Skyddsutrustningen ska bestå av heltäckande 

overall, skyddshandskar och heltäckande ansiktsmask med minst 

filter P3. 

 I de fall handmålade kistor förekommer måste dessa hanteras extra 

varsamt och med försiktighet så att tidig antändning undviks. 

 

Diskuterades hur krematoriepersonal ska få vetskap om person, som ska 

kremeras, har fått implantat JOD 1-25, kort tid innan kremationen. 

Jönköpings landsting, som opererar många patienter, har inte tänkt på att 

detta kan bli ett problem för krematoriepersonalen. De ska återkomma 

ifrågan. 

 

Status metallåtervinning 

Utbetalning till Allmänna arvsfonden: 

Via Fönix  67 796 683kr 

Stockholm Stad 24 819 405kr 

Västanfors           1 574kr 

Totalt  92 617 662kr  

 

Säker identifiering 

SKKF har släppt projektet om att få till ett enhetligt identifieringssystem av 

avlidna. Fonus använder QR –kod, som kan/kommer att kunna koppla till 

Avenys bisättningsjournal. 

 

Nyckeltalsprojektet 

Pågått sedan 2008; SLU, SKAO, FSK samt SKKF. SLU drog sig ur 2011. 

22 huvudmän deltar förnärvarnade i projektet. Mycket arbete, som inte 

genererar någon respons från övriga huvudmän. Huvudmän använder 



nyckeltal till att jämföra sig själv med.  Kvarvarande huvudmän får fortsätta 

i egen regi, då SKKF, SKAO och FSK nu drar sig ur projektet. 

 

Rikskonferens 

SKKF inbjuder till Rikskonferens i Växjö 20-21 maj med temat: 

Kompetens, Tradition & Utveckling. 

 

Utbildning 2019 

Nya utbildningar presenterades, bl a den för begravningsombud, som 

kommer att hållas på 7 orter 2019. 

Då Ronny Holm trappar ned, tar Mattias Elofsson över som 

utbildningsansvarig. Han tar gärna emot förslag/önskemål om utbildningar. 

Utbildningsförfrågan från SKKF ang. tryckkärlsansvarig, certifierad 

pannskötare, enligt AFS 2017:3 Trycksatta anordningar, har ställts till 

Kiwa. Förhoppningsvis aktuellt under hösten. 

 

Rapport SKKFs rådgivare 

Rådgivare angående fastighetsfrågor Leif Wahlund uppmanade att kontakta 

honom vid frågor rörande hans ansvarsområde. Just nu många frågor om 

stegar och hängrännor. Pratade även för utbildningen Kyrkogårdens 

fastigheter, en utbildning på bas nivå för vaktmästare. 

Torbjörn Samuelsson uppmanade att se till så krematoriepersonal innehar 

yrkesbevis- 3 500 tim arbete samt teoriprov krävs. Berättade även om en 

lyckad rådgivning angående Arvikas krematorium, som kommer att bli kvar 

i drift. 

Peter Fischier rapporterade att antalet dagar från dödsfall till gravsättning/ 

kremation återigen ökar, antalet dagar är uppe på 22 igen. Vi behöver lyfta 

frågan- det finns en lag att förhålla sig till. Dock saknas fortfarande 

sanktioner. Direktkremationerna har ökat betydligt under senaste åren och 

dessa blir problem i våra krematorier, då direktkremationer, tvingar sig 

emellan i kremationskön.  

 

Rapport förbundsregionerna 

Dalarna- årlig välbesökt maskinmässa 

Väst- nyhetsbrev samt seminarium 

BSHR-bjudit in begravningsombud samt Länsstyrelsen, olika grupper för de 

olika yrkeskategorierna. Kunskapsbank- växtmaterial samlat på ett USB, 

som alla medlemsförvaltningar har fått. Vårkonferens och uppskattad 

maskinmässa. Ser att det finns ett stort behov av närverk. 

Skara- studieresa till Holland 2019. Seminarium med olika teman. 

Norr- olika dagar för olika yrkeskategorier t.ex. kanslidag, kyrkogårdsdag. 

Monter på Nolia mässan. 



KRÖ-välbesökt årsmöte i Vadstena 2018 med information och studiebesök. 

Yrkesträff för kyrkogårdsarbetare, tema sorg- och sörjande samt Perenner 

med ca 70 deltagare, Vårkonferens 2019 på Vårdnäs- begravningskultur och 

kulturmiljö, 64 st anmälda deltagare.  

Mälardalen- nätverksgrupper för de olika yrkesgrupperna inom 

begravningsverksamheten, möts ca 2ggr/år. Värduppdraget flyttar runt bland 

medlemmarna/orterna. Uppskattad kurs om stenmurar. Föreläsningar m.m. 

SSIB- Varit i Visby och knutit kontakter för fortsatt samarbete, 

vårkonferens kommer att hållas i Nynäshamn. Arbetar med att ”likrikta” 

verksamheten, försöker utarbeta blanketter m.m enhetligt. Diskuterar 

delegationsproblem m.m. 

 

Ombudskonferens 2020 

Datum för nästa ombudskonferens bestämdes till den 5/2 2020. 

 

 

 

 

 

/ Annelie Karlsson 

 


