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VAD ÄR PÅ GÅNG ?

ALLEX 2021- anmälan
öppen

SOEX- anmälan öppen

OPEX- anmälan öppen

KEX e-Learning

EPOK- status

IT'S TIME TO DEVELOP

Nu närmar sig hösten och planeringen på KCEM är i full gång. I
planeringen så ligger det att vi kommer försöka genomföra ett antal
aktiviteter men vissa har vi tvingats att ställa in. Men det är två
aktiviteter som jag vill lyfta fram här.

EPOK 2021 ställs in med pandemin som bakgrund. Även om läget
ser en aning ljusare ut så är det ännu för osäkert att genomföra.
Istället så kommer KCEM sikta på att genom föra EPOK 2022. Då
kommer vi att försöka göra EPOK ännu lite mer. EPOK 2022 ska
förhoppningsvis bli en nystart efter pandemin. Följ oss på LinkedIn,
hemsidan och nyhetsbreven där vi kommer att hålla er
uppdaterade.

ALLEX 2021
Ni har väll inte missat att anmäla er till ALLEX 2021?
Det är verkligen hög tid att anmäla er för att säkra er plats. Sista
anmälningsdag är den 1 september.

Johan Petri, VD KCEM har ordet



Vi gör det lilla extra!

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?

Trygga upp skyddsombudet

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.

Kursen startar v. 40 och sista anmälningsdagen är 1 september. Läs
mer och anmäl dig här!

A better way to exchange ideas

SOEX genomförs v. 48 

Läs mer och anmäl dig HÄR! 

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.

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


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!

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!

Utbildning på dina villkor

https://kcem.se/kontakt/


EPOK åter 2022!

Vi ställer in EPOK år 2021 p.g.a.
pandemin. Många av våra
medlemsföretag har fortfarande
kvar vissa restriktioner och vi ser
inte att dessa kommer hinna
justeras till oktober.

Till nästa år kommer vi att se
över hela konceptet för att kunna
komma tillbaka med dunder och
brak i slutet av maj/början av
juni. 

Det här vill ni inte missa! Vi
kommer att ge er uppdateringar
längs vägen, så håll er
uppdaterade via nyhetsbrev och
sociala medier. För ni har väl inte
glömt att vi numera finns på
LinkedIn?

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! 

EPOK ställs in 2021

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

