Förein[ngen Sveriges Kyrkogårdsclæfer

Protokoll från FSK arbetskonferens 2013-03-18 - 2013-03-20
Plats: Hotel Tylösand, Halmstad
Närvarande

Malte Sahlgren
Katarina Evenseth
Mats Larsson
P-G Åkesson
Arne Elg
Johan Arvidsson
Marie Larson
Mattias Elofsson
Katarina Bjerker
Mats Svensson

Malmö
Göteborg
Stockholm
vaxJo
Sandviken
Visby
Kungsängen
Borlänge
Säffle
Karlstad

ordfürande
kassör
sekr. (delto g ej 20 mars)
ledamot
ledamot
ersättare
ersättare
ersättare
ersättare
ersättare

Tommy Östher

Solna
SLU
SLU
Malmö
Umeå

valberedn.
(deltog ej 18 mars)
(deltog ej l8 mars)
ref.pers.
kongressvärd 2014

Ann-Britt Sörensen
Helen Båtshake
Ingemar Petersson
Joachim Blomberg
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Mötets öppnande
Ordft)rande hälsade välkommen och fürklarade sammanträdet öppnat.
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Dagordning
Dagordningen fastställdes.
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Val av justeringsperson
Ordftirande och sekreteraren justerar protokollet. Katarina Evenseth ffir
protokoll den20 mars då Mats Larsson ej kan närvara.

$4

Föregående mötesprotokoll
Protokoll från telefonmöte den 12 december 2012lades till handlingarna.

ss

Nästa styrelsemöte
Beslutades om telefonmöte den 12 juni k1.10.00. Kallelse och dagordning
utsändes senare.

$6

Ekonomisk rapport
Kassören redovisar ekonomisk rapport für füreningen: För nåirvarande
finns tillgangar på 782 tkr samt 79 tkr i utbildningsfonden.

Förslag

till

budget 201312014 reviderades. Budgeten visar ett underskott
om2l3 tkr. Detta beror i huvudsak pâ att föreningen inte har nägra
konferensintäkter denna period. Förslaget fastställs vid årsmötet.
Beslutades att avsätta 30.000 kronor
be
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till projektet

"Begrepp lnom

gravningsverksamheten".

Medlemsfrågor med mera.
Inga nya ansökningar hade inkommit sedan senaste styrelsemöte. Efter en
längre diskussion beslutade styrelsen att även kyrkoherdar som ansvarar ftir
begravningsverksamhet har ratt att vara medlemmar i föreningen. Därmed
kunde Per Mellqvist, Dalhem antas som medlem.

Lönestatistik: Beslutades att fortsätta samla in lönestatistik. Tills vidare
ansvarar ordföranden für detta arbete. Statistiken behöver sorteras utifrån
huvudmannens storlek. Uppdelning bör ske i fyra intervaller utifrån antalet
invånare per huvudman; 0-25 000, 25 - 50 000,
50-100 000 samt 100 000 >.

Matrikel: Matrikeln är nu fÌirdigtryckt och delades ut. Styrelsen tackade
P-G Ä.kesson für genomfört arbete. Till kommande matrikel bör särskilt
kontrolleras aktuella uppgifter kring de passiva medlemmarna.
Uppvaktningar:Ett mycket dystert besked hade nått föreningen.
Föreningens ftirre kassör Jan-Olof Hägmark har hastigt avlidit. Våra tankar
går till Jan-Olof och hans familj. Enligt hans egen och anhörigas önskan
hedrar vi honom genom att ge ett bidrag till Svenska Kyrkans
internationella arbete. Beslutades att gävan skall vara 1500 kronor.
Ordföranden och kassör avser att närvara vid begravningsceremonin.
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FSK:s styrelse, arbetsgrupper, uppdrag och referenspersoner.
Valberedningen informerades om vilka personer som står på omval till
styrelsen i samband årsmötet. Valberedningen bör notera attval av
ordinarie ledamöter (fem platser) bör sker med två eller tre ledamöter per
årsmöte. Det är inte tillfredställande attval ena året sker av fyra ledamöter
på två år och nästa år en ledamot ftir två år.
Styrelsen gick igenom aktuell förteckning avseende arbetsgrupper, uppdrag
och referenspersoner. Följ ande ftirändringar beslutades :
Katarina Evenseth ersätter Malte Sahlgren ang. uppdraget
"Forskning/utveckling inkl SLU Movium"
Marie-Louise Nord, Göteborg kompletterar uppdraget
"Nyckeltal sproj ektet"
Arne Elg, Sandviken ersätter Ingemar Petersson, Malmö i uppdraget

"utbildning"
Uppdraget "Landskapsingenj örutbildning" utgår.
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Nordiska samarbetet i kyrkogårdsfrågor, NFKK
Ordfüranden rapporterade angående den nordiska kongressen i Oslo, Norge
med datum 4-6 september 2013. Ordforanden kontaktar SKKF fiir att
gemensamt se till att inbjudan når alla huvudmän i Sverige.
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FSK:s årsmöte i Oslo 2013.
Ordföranden och sekreteraren skickar ut dagordning och kallelse till
årsmötet innan sommaren. Ordftiranden och P G Åkesson ser över
eventuella stadgeftirändringar att füreslå årsmötet.

Ett ftirslag åir att årsmötet hålls den 4 september kl. 10.30 innan själva
kongressen startar. Ordftiranden kollar med Oslo om detta åir möjligt.
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Årskongress septemb er 2014 i Umeå.
Joachim Blomberg i Umeå hälsade välkommen till kongressorten Umeå i
september 2014. Umeå är detta år utsett till en av Europas två
kulturhuvudstäder. Mötet diskuterade aktuella programpunkter och gav råd
till Umeå om hur kongressen kan organiseras på bästa vis. Ordftiranden
håller i den fortsatta kontakten med Umeå kyrkogårdsförvaltning samt
medarrangören Svenska Kyrkans arbetsgivareorg.
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SKKF:s rikskonferens i Stockholm2T-28 maj 2013.
Inbjudan och program har kommit. Beslutades att ordföranden
representerar föreningen vid rikskonferensen.
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Kyrkokameral konferens 11-13 juni i Karlskrona2013
Inbjudan har kommit. Beslutades att P-G Åkesson representerar füreningen
vid konferensen.

$14

Samarbete om kongresser med Svenska Kyrkans
arbetsgivarorganisation.
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation anordnade en vinterkonferens i
Skövde den 12-13 mars. Vi informerades och tillfrågades om det fanns
några synpunkter mot att det anordnades en mindre lokalt begränsad
konferens i Skövderegionen och meddelade att vi inte hade något att erinra
mot detta affangemang. Konferensen växte efter hand - fran en lokalt
begränsad füreteelse till att bli såväl rikstäckande som att bli en arena ftir
utställare. Styrelsen är kritisk till denna utveckling då det enligt styrelsens
uppfattning endast finns utrymme for högst två stora konferenser per år
inom vår bransch. Inte minst gäller detta ur ett ekonomiskt perspektiv. Det
år som den nordiska konferensen arrangeras skall räknas som ett

konferenstillfülle av dessa två.
Ordföranden gavs i uppdrag att tillsammans med sekreteraren ftireslå en
tilläggsparagraf i nuvarande samarbetsavtal mellan partema. I paragrafen

skall framgå att ingen av parterna på egen hand har ratt att anordna
rikstäckande kyrkogårdskonferenser. Styrelsen fattar beslut om ñrslag
exakt avtalstext vid nästa sammanträde.

$ls

till

Movium Partnerskap.
Ann-Britt Sörensen och Helen Båtshake SLU gav en längre information
om aktuella projekt inom Movium Partnerskap. Nästa nätverksmöte
genomfürs den22 maj i Skövde.
Några aktuella exempel:

"Olika miljöaspekter på kyrkogårdsverksamhet" är fortsatt populärt bland
studenter. Den2 april hålls ett seminarium där studenters examensarbeten
rapporteras.

"Nutida begravningsplatser" ett forskningsprojekt med bl a Anna
Pettersson och Eva Reimers.

"Underhållsskuld" genomförs tillsammans med nägra kommuner i landet.
Workshopen " Framtidsverkstad" genomftirs i Nässjö.

"Begrepp inom begravningsverksamheten" pågår
Inom "mentorsprojektet" finns idag ett tiotal mentorer. Detta är ett projekt
som ftireningen i hög grad slår vakt om då det är till direkt nytta för våra
medlemmar.
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Personalfö rsörj nin g till nyckelbefattnin gar inom

þrkogårdsbranschen.
Diskussion om ålderstrukturen inom branschen. Med hjälp av Movium
anordnas praktikplatser. Det är viktigt att vi funderar över hur vi når ut till
nyutexaminerade personer. Riktade info- och utbildningsinsatser är viktiga.

Vi konstaterar

att löneläget inom kyrkogårdsbranschen är lågt och att flera

av de nyutbildade inom "den gröna sektorn" fångas upp i
konsultbranschen.
Som ett 1:a steg beslutas att med hjälp av Movium inventera möjliga
praktikplatser redan nu i april.
Styrelsen får även i uppdrag att gemensamt med Movium uppvakta
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation ftir att belysa den förväntade
bristen på grönutbildade personer.
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Utbildning inom kyrkogårdsbranschen.
Framtidsverkstadsseminariet i Nässjö är fullbokad. Likaså är murkurserna
fullbokade. Ett seminarium kommer att hållas till hösten om
Underhållsskulden.

Vi efterlyser

även någon form av fortbildningskurs vad gäller det gröna
området. T ex "GrönaLyftet" som anordnades av Taggen ftir några år
sedan.

Då flera kyrkogårdsftirvaltningar är inne i ett arbete med att
miljödiplomera sig vore det angeläget med ett erfarenhetsutbyte
förvaltningarna emellan.
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Årets kyrko gårdsfärvaltnin g 2013.
Malte Sahlgren uppmanar oss att sprida information om möjligheten att
anmäla kandidater.
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Begravningsrådet.
Mats Larsson, som füreträder SKKF i den nationella begravningsrådet,
redovisade aktuella frågor. Rådet vill ta på sig uppdraget attvaravär
bransch etiska råd dit man kan vända sig för att ftir att ffi vägledning i
principiella frågor.
En fråga som skulle kunna hanteras av det bransch etiska rådet är t ex
etiska riktlinjer for transport av kistor och urnor.
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FSK-stipendiat 2013
Katarina Evenseth och Johan Arvidsson far i uppdrag att inför nästa
styrelsemöte ge fürslag på lämplig kandidat.
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Pågående utredningar begravningsverksamheten.

Malte Sahlgren redogör ftir de utredningar som ftir närvarande pägär.
o

Torgny Wergers utredning om samverkansformer inom
be

a
a
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gravning sverksamheten.

Enhetlig begravningsavgift i hela landet - proposition med ftirslag
på genomförande l januari 2016.
Förändrad folkbokföring - folkbokföring på fastighet istället som i
dagens läge på församling. Genomfürande l januari 2016.

Ny organisation Svenska kyrkan.
Malte Sahlgren redogör för hur den nya organisationen ser ut i Malmö med
bildandet av ett storpastorat samt en övergripande kyrkoherde som blir chef
över all verksamhet. Denna förändring träder i kraft den 1 januari2014.
Katarina Evenseth redogör für hur situationen ser ut i Göteborg. Enligt
Stiftstyrelsens beslut ska Göteborgs kyrkliga samfiillighet delas in i 9
pastorat. Stiftsstyrelsen har sedan ftir avsikt att ta ett beslut senast den 31
mars 2015 om samfüllighetens upplösning. Detta beslut är dock överklagat.

Hur begravningsfrågorna ska lösas i en ny organisation är i dagsläget
ovisst.

Vi konstaterar

dessutom att när kyrkoherdarna blir chefer även över
begravningsverksamheten ftirutsätter det långtgående delegationer ftjr att få
detta att fungera i den operativa verklighet där vi befinner oss.
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Krematoriefrågor.
Arbetsgruppen für samverkan inom krematoriefrågor i Skåne/Blekinge har
sammanträffat. Malte Sahlgren redogör ftir hur detta samarbete ser ut.

FSK önskar att en ny kalkylmodell tas fram. Den som idag används inom
branschen är framtagen av SKKF och det är olika mellan huvudmännen
vilka kostnader som räknas med i modellen.
även att det finns en möjlighet att ta betalt ftir ftirvaring i
bisättningsutrymmen i de fall som den ansvarige huvudmannen saknas
denna typ av utrymmen och behöver "hyra in sig" hos annan huvudman.

Vi konstaterar

I Västmanland

sker

i dagsläget länga transporter mellan huvudmännen trots

att det finns mer närliggande krematorier på vägen.

Vi konstaterar

även att clearingtaxor och taxor für uppdragskremationer

behöver ses över.

Det har kommit nya riktlinjer ftir köldmedia vilket gör att flera av våra
äldre anläggningar behöver ses över.
En utredning är tillsatt av Socialdepartementet ftir att se över möjligheten
till metallåtervinning av den metall som inte kan tillftiras urnan.

Nya ugnsleverantörer har kommit in på marknaden, t ex GEM
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Landskapsingenj örsdagen 2013

Malte Sahlgren rapporterar från arets landskapsingenjörsdag. Denna gång
innebar inte vårt engagemang någon kostnad ftir FSK.
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Gravstenssäkerhet - CGK.

Malte Sahlgren, Ann-Britt Sörensen och Ingemar Pettersson rapporterar
från arbetet med gravstenssäkerheten. Det upplevs sammantaget som att
samarbetet mellan branschorganisationerna har varit gott. Nu återstår att
fortsätta arbetet med att implementera de nya riktlinjerna hos
kyrko gårdshuvudmännen.
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Studieresa.
Malte Sahlgren låimnar en rapport från genomftird studieresa. Den
upplevdes som lyckad och som en möjlighet till ett erfarenhetsutbyte
mellan huvudmännen.
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SKKF:s branschmöte.
Malte Sahlgren och Katarina Evenseth informerar från branschmötet.
Minnesanteckningar från mötet skickas ut till styrelsen.
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Nya begängelseformer
Malte Sahlgren uppdaterar oss på vad som händer i promessionsfrågan. I
Linköping har gravsättning skett då inga dispenser längre ges av
Skatteverket.

$2e

Ovrigt
a
a

o
a
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Det råder brist på besiktningsmän "BEUM". Detta är en fråga fìlr
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.
Arbetet med träd i offentliga miljöer - Johan Arvidsson ger en kort
rapport.
Ingemar Pettersson informerar om att det råder brist på
gymnasieutbildningar inom den gröna sektorn.
Helen Båtshake informerar om sin uppsats om infotavlor vid
begravningsplatser.

avslutande

Mats Larsson
Sekreterare ($$ 1-15 + $ 19)

Katarina Evenseth
Sekreterare ($$ 16-18 + $$20-30)

Malte Sahlgren
Ordftirande

