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VAD ÄR PÅ GÅNG ?

ALLEX 2021- anmälan
öppen

SOEX- anmälan öppen

OPEX- anmälan öppen

KEX e-Learning

Ny hemsida!

Skärpt kontroll explosiva
varor

HELLO SWEET SUMMER
TIME

Det är en annorlunda tid vi lever i nu. Denna vår och försommar har
var en mycket annorlunda tid för KCEM. En vår i stort sett utan
kurser och konferenser som vi är vana vid. Men på något sett så har
vi hittat igenom. Nu väntar en sommar med sol, värme och
semester för många och så också för oss på KCEM. En tid där vi kan
ladda upp inför hösten. Som jag ser det så finns behovet av våra
utbildningar och konferenser där ute. Ett behov som inte minskat
utan snarare ökat under pandemin då vi inte kunnat träffas. Det
innebär att vi på KCEM står inför en mycket spännande utmaning
där vi laddar för att möta det ökade behovet av våra tjänster men
på ett nytt sätt. Ett nytt sätt som ställer större krav på KCEM.

Jag vill med det önska alla en riktigt trevlig sommar och ser fram
emot att förhoppningsvis får träffa er i höst.

Johan Petri, VD KCEM har ordet



Har ni behov att att effektivisera,
digitalisera och komma igång med
digitala utbildningar? 

Fördelarna med digitala
utbildningar är många, men
framför allt att skapar en
flexibilitet och varje person kan
ta det i sin egen takt.

Vi kan bygga företagsanpassade
utbildningar skräddarsydda efter
era behov. 
Vad sägs som att hjälpa
nyanställda att förstå kulturen,
värderingarna och ert sätt att
jobba genom en bra onboarding?

Hur utvecklar ni er personal idag?
Vi kan tillsammans med er sätta
ihop microutbildningar eller andra
typer av utbildningar som ni har
eller skulle vilja ha.

Vi finns här för er!

Vill ni veta mer och få en demo av

utbildningen kontakta Alexandra!

Vi skräddarsyr e-Learning!

KEX E-LEARNING

Grundläggande explosivämneskunskap
Produkter med militär- eller civil inriktning
Risker

Fokus är och har hela tiden varit att erbjuda kvalitativa och moderna
utbildningar digitalt. Planen att lansera KEX som e-Learning i slutet av
april höll inte hela vägen. Även vi har genomgått en förändringsprocess
och har utvecklat konceptet ytterligare för en ännu bättre upplevelse!

I skrivande stund håller de sista delarna på att landa på plats och när vi
är tillbaka i augusti kommer vi kunna erbjuda en fullständig
grundläggande explosivämneskunskap digitalt. 

Utbildningen är uppdelad i 3 delar:

Uppskattad tid för genomförande: 6-8 h.

Efter avslutad utbildning och ett godkänt kunskapsprov fås ett intyg på
genomförandet med kursens innehåll.

Pris: 6500 SEK innan ev. medlemsrabatter. 
Önskar ni köpa en mängd KEX utbildningar? Inga problem! Kontakta oss
så hjälper vi dig med en bra setup!

Utbildas när och var du vill!

https://kcem.se/kontakt/


Knowledge has no value until you

use and share it

SOEX 2021

Grundläggande explosivämneskunskap
Skyddsombudets roll
Allmänna skyddsprinciper
Skyddsrondsteknik
Lagar och föreskrifter
Den mänskliga faktorn
Brandskydd
Studiebesök
Logi och förtäring
Kursdiplom

Skyddsombuden ska känna trygghet kring deras roll för att kunna 
 hjälpa till att samverka, utveckla och upprätthålla arbetsmiljö och
och hälsa inom organisationen. 
I denna 5 dagars utbildning stärker vi upp kunskaperna hos
skyddsombuden och skapar möjligheter att knyta kontakter med
kollegor i branschen.

Vad ingår i kursen?

För skyddsombudets utveckling!

ALLEX 2021

Vill du och din arbetsgivare utöka dina allmänna kunskaper om
explosivämnen så är det här rätt kurs för er! 
Här stärker vi upp den grundläggande teoretiska och praktiska
kompetensen för en ökad säkerhet på arbetsplatsen.

Precis som på FEX har vi även på ALLEX utökat kursen med security
med bl.a. grov organiserad brottslighet och terrorhot.

Säkra er plats innan semestern så ni är redo inför hösten.
Kursen startar v. 40. Läs mer och anmäl dig här!

Exchanging Ideas Over CoffeeGrundläggande
explosivämneskunskap
Brandfarlig vara
Security
IT-säkerhet
Statisk elektricitet
Personlig skyddsutrustning
Transport av farligt gods
Regelverk
Riskanalys
Skyddsprinciper
m.m.

Vi märker att behovet av
företagsanpassade
utbildningar ökar!

KCEM engagerar sig i er utveckling
och ser till att ni får den
kompetenshöjning ni söker.
Tillsammans med er tar vi fram en
utbildning utifrån er verksamhet och
behov, oavsett roll på företaget.
Vi har ett stort nätverk inom
branschen och här är ett urval av
ämnen vi kan erbjuda utbildning
inom:

Kontakta Alexandra så berättar hon
mer om hur vi kan hjälpa er!

SOEX genomförs v. 48 

Läs mer och anmäl dig HÄR! 

https://kcem.se/allex/
https://www.kcem.se/kontakt/
https://kcem.se/soex/


Vi har en helt ny
kalenderfunktion där man nu
också bokar alla kurser
igenom. Enkelt och smidigt!
Nytt fräscht utseende!
En tydligare och enklare
navigering.
Nu kan man enklare "bygga"
anpassade utbildningar.

Ny hemsida!

Vi är så stolta över att äntligen få
visa er vår nya hemsida! 

Här kommer några av de
förbättringar vi gjort:

Vi gillar den skarpt! Besök den
gärna och ge oss feedback på hur
vi kan utveckla den ytterligare.

KCEM.se

OPEX

3 dagars utbildning
Förtäring
Allmänt kompetenshöjande utbildning för alla verksamma inom
branschen

Repetition av explosivämneskunskap
Varför riskanalys?
Allmänna skyddsprinciper
Varför inträffar olyckor?
Arbetsmiljö
Personlig skyddsutrustning
Brandskydd
Säkerhetskultur
Regelverk
Säkerhetskultur

Vi bygger vidare på KEX genom att tillföra ytterligare kunskaper om
bland annat säkerhet, skydd och regelverk, likväl som vi repeterar
och förstärker den grundläggande explosivämneskunskapen.

Vad ingår i utbildningen?

Utbildningen hålls i KCEM's lokaler i Karlskoga.

Never stop learning

OPEX 14-16/12 

Läs mer och anmäl dig HÄR! 

http://kcem.se/
https://kcem.se/opex/
https://kcem.se/opex/


SKÄRPT KONTROLL

EXPLOSIVA VAROR

De som deltar i hanteringen, införseln, importen och
exporten av explosiva varor ska anmälas och godkännas.
Krav införs på att byggnader ska utformas med hänsyn till
risken för obehörigt förfarande (stöld och sabotage).
Lämplighetsprövning ska göras av de som har betydande
inflytande över en juridisk person (verkställande direktör,
styrelseledamot, bolagsman eller aktieägare med betydande
aktieinnehav).
MSB får utökat ansvar och utökad föreskriftsrätt. 

Beroende på det stora antalet sprängdåd startade regeringen
för drygt ett år sedan ett arbete med att se över lagstiftningen
om explosiva varor. 
Den 9 juni i år fattade riksdagen beslut om att skärpa/förändra
lagen.

Förändringarna innebär bland annat följande:

Förändringarna träder i kraft den 1 augusti 2021. Vissa
regelskärpningar har övergångstider.

Medlemsföretag kan kontakta Erik Nilsson för mer information.

Ny lagstiftning

Covid-19

KCEM har infört att vid samtliga
kurser och konferenser så kommer
samtliga deltagare, kursledare och
föreläsare få genomföra ett
egentest mot Covid-19. 

Vi tillhandahåller testen utan
kostnad och kommer fortsätta med
testningen året ut för att sedan
utvärdera om det ska fortsätta in i
år 2022.

Det är ett sätt för oss att skapa en
trygghet under våra
sammankomster och responsen
ifrån våra deltagare har varit
väldigt positiv. Men vi glömmer
inte att fortsatt hålla avstånd och
ha en god handhygien.

TREVLIG SOMMAR ÖNSKAR

KCEM

 Vi gör det lilla extra!


