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VAD ÄR PÅ GÅNG ?

KEX- Anmälan öppen

Riskförståelse- ett
mindset
Anmälan öppen

Säkerhetskonferens-
Anmälan öppen

EPOK- Anmälan öppen

ALLEX- Anmälan öppen

SLOWING DOWN IS SOMETIMES
THE BEST WAY TO SPEED UP.

Vi på KCEM arbetar inte bara med utbildningar. Vi har även en
betydande konsultverksamhet som har till uppdrag är att stötta och
hjälpa våra medlemmar med de frågor som kan komma upp. 
Något som däremot genomlyser vår verksamhet är säkerhet. Både på
individnivå men även på en betydligt högre nivå. Därför vill jag
påminna er om vår säkerhetskonferens. Missa inte chansen att öka
på medvetenheten om det påtagliga riskerna som påverkar vår
vardag. 

Johan Petri, VD KCEM har ordet

Med varma hälsningar,

Viktigt är också att vi i vår stressiga tid ger oss själva
möjligheten till återhämtning. Även det är mycket
viktigt för säkerheten och vårat välbefinnande i en
mycket påfrestande tid.



Hans Brun är terrorforskare och
en av Sveriges främsta
säkerhetsanalytiker med
bakgrund från bland annat
Försvarshögskolan där han varit
verksam på Institutionen för
säkerhet, strategi och ledarskap
och centrum för asymmetriska
hot- och terrorismstudier (CATS).
Hans anlitas ofta som
ämnesexpert i aktuella
säkerhetsfrågor både i Sverige
och internationellt.

Han har under flera år föreläst
på våra kurser och konferenser
och är alltid lika uppskattad! Vi
är glada över att han kommer
med ett utökat innehåll och delar
med sig av sin kunskap.

SÄKERHETSKONFERENS

Förra årets succé är tillbaka med nya teman och inslag!
Den här gången presenterar vi ett helt nytt program med
terrorexperten, säkerhetsanalytikern och forskaren Hans Brun i
spetsen. 
Vi får ett kärt återseende av Pierre Gudmundsson som är
grundare och VD för SRI (Scandinavian Recruitment
Intellegence) och dessutom cyberexperten Janne Haldesten
som är medgrundare till cyberkonsultföretaget Sectyne AB.

"Säkerhetsarbete i näringslivet"

Om Hans Brun

PROGRAM ONSDAG 19 APRIL
12:00-12.45 Lunch
12.45-13.00 Inledning, KCEM
13.00-13.45 Atagonistiska hot och svensk säkerhetspolitik, Hans Brun
14.00-15.00 Stadsaktörer och hotet mot Sverige, Hans Brun
15.00-15.30 Fika
15.30-17.00 Organiserad brottslighet och våldsbejakande extremism, Hans Brun
19:00            Middag

PROGRAM TORSDAG 20 APRIL
08:00-08.10 Inledning/reflektion, KCEM
08.10-08.50 Hotet inifrån, Hans Brun
09.00-10.00 Informations- och cybersäkerhet, Janne Haldesten, Sectyne
10.00-10.30 Kaffe
10.30-11.15 Personalrekrytering och lagstiftningsfrågor, Pierre Gudmundsson, SRI
11.20-11.45 Transportsäkerhet, Mikael Niordson
11.45-12.30 Diskussion & Avslutning, KCEM
12.30-13.30 Lunch

Sista anmälningsdag 16/3! 

Konferensen äger rum hos Nova Park Conference,

12 min från Arlanda.

Läs mer och anmäl dig HÄR!

https://kcem.se/events/
https://kcem.se/events/
https://kcem.se/events/
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Konferensen har genomförts och summerats av: Mikael Niordson

Mot bakgrund av Regeringskansliets arbete mot sprängdåd genomförde KCEM i
samarbete med BEF (Bergsprängnings Entreprenörernas Förening) hösten 2021 en
konferens för att genomlysa hela leveranskedjan av civila explosiva varor, från
leverantör/tillverkare via transportörer och återförsäljare till slutförbrukare. Syftet var
att se om vi som bransch kunde utveckla våra regler och rutiner så att tillgrepp
försvåras. Vi fann ett antal svagheter i kedjan vilket ledde till två nya konferenser för
att kunna fördjupa frågorna. Den första hösten 2022 (tyvärr försenad pga pandemin)
med bergsprängare och den andra i februari i år med leverantörer/tillverkare och
transportörer. MSB deltog vid alla tre tillfällen vilket var mycket uppskattat. Många
frågor avhandlades men om man ska lyfta fram några som låg högt på dagordningen så
var det att branschen önskar krav på ID-kontroll vid överlämning och
lämplighetsprövning av förare. Behovet av fler säkra uppställningsplatser var också en
prioriterad fråga. Även behovet av att kunna köra oskyltat vid vissa förutsättningar
diskuterades. Branschen tog några slutsatser med sig hem för att omsätta i sin
organisation och MSB fick några medskick inom regelområdet. Vi fortsätter att följa
utvecklingen och bjuder in till en ny konferens när rätt förutsättningar föreligger.

TRANSPORTSÄKERHETSKONFERENS

Årets transportsäkerhetskonferens har genomförts



Sedan lagstiftningen om explosiva varor ändrades den 1 augusti 2021 har vi

på KCEM genomfört flera utbildnings- och informationsinsatser för att stötta

våra medlemmar i förändringen. Nu har vi deltagit vid ett forum med utvalda

från näringslivet haft ett första möte med syftet att öka

sprängämnessäkerheten. 

Ändringarna i lagen togs fram på en i
sådana sammanhang kort tid, 1½ år
från första möte till ikraftträdande.
Från KCEM:s sida hade vi inga
synpunkter på den kort tiden men
kunde konstatera att justeringar
behövs för att få ett fullgott resultat.
Därför tog KCEM initiativet till ett
möte med den politiska nivån på
Försvarsdepartementet, MSB:s
nuvarande departement. På mötet
deltog även Byggföretagen och BEF
som representanter för näringen.
Frågor som ventilerades var bl.a.
personligt godkännande av deltagare
och transport av explosiva varor. Vi
fick inga direkta utfästelser men nu är
även den politiska nivån medveten om
vad näringen anser beträffande vad
som måste göras.

SKÄRPT
LAGSTIFTNING

Den 1 augusti 2021 ändrades

lagstiftningen om brandfarliga och

explosiva varor. Ändringarna innebar

bl.a. att förutom föreståndare så
skulle även de som deltar i

hanteringen av explosiva varor

kontrolleras beträffande vandel.

Sedan ändringarna trädde ikraft har

KCEM regelbundet gjort uppföljningar

av lagstiftningsändringarna och

delgivit såväl berört departement som

MSB resultatet av ändringarna. 

Förutom diskussioner med

departementet och MSB har KCEM

genomfört utbildnings- och

informationsinsatser.

Den 6 mars deltog KCEM för första
gången i ett möte med Forumet.
Övriga deltagare från näringslivet var
Bergssprängningsentreprenörernas
förening och Sveriges Pyroteknik
Branschförbund. Vid mötet
diskuterades bl.a. personligt
godkännande av deltagare,
transportfrågor och illegal införsel.
Rent generellt kan man konstatera att
myndigheterna och näringslivet har i
stort samma lägesbild. Det som nu
återstår att gå från diskussioner till
verkstad.

Ett resultat av genomlysningen som

gjordes av lagstiftningen var att MSB

fick i uppdrag att bilda ett ”Forum för

sprängämnessäkerhet”. Forumet ska

verka för att öka sprängämnes-

säkerheten genom att bidra till och

stimulera erfarenhetsåterföring samt 

kunskapsutveckling inom området.

Därtill ska behov av

medvetandehöjande åtgärder

identifieras och utifrån dessa behov

ska kunskap och information spridas

till berörda myndigheter och aktörer. 

UPPDATERING KRING LAGSTIFTNING:
ERIK NILSSON





Datum 2-4/5 i Karlskoga. Läs mer och anmäl dig här!

Vi förstärker vår kompetens!

RISKFÖRSTÅELSE- ETT MINDSET

Nu erbjuder vi en ny variant av OPEX (Påbyggnadsutbildning för
operatörer) som vi har tagit fram till dig som önskar att öka den
allmänna riskförståelsen, säkerhetsmedvetandet och förståelsen
för arbetsmiljön.

I den här utbildningen får du träna på att se och förstå
grundprinciperna i hur man ser på risker, lära dig om hur
människan fungerar och dessutom en inblick i vilka konsekvenser
som kan uppstå och vilka lärdomar som kommit med olyckor som
hänt.

Vart du än befinner dig på en arbetsplats ställs det krav på att du
ska se och vara uppmärksam på potentiella risker i arbetsmiljön
och under ledning av våra kunniga och erfarna utbildare får du ta
del av föreläsningar och träna praktiskt på metoder som skapar
varaktig kunskap, färdigheter och insikter.
Här träffar du också andra likasinnade för att diskutera och dela
kunskaper och erfarenheter.

Let us not look back in anger, nor forward in fear, but

around in awareness.

Under våren kommer Alexandra
Hellström som arbetar som
projektledare på KCEM genomgå
FOI's grundkurs i
Explosivämneskunskap.
Syftet är att kunna möta det ökade
behovet att stärka medarbetarna
genom att hålla i KEX-kurser
(grundläggande
explosivämneskunskap).

3 dagars utbildning
Förtäring (för- och eftermiddagsfika,
kaffe och lunch)
Digital repetitionsutbildning i
grundläggande explosivämneskunskap,
produktkunskap och risker (KEX)
Riskförståelse- ett mindset
Allmänna skydds principer
Arbetsmiljö
Mänskliga faktorn- hur inträffar
olyckor?
Säkerhetskultur
Personlig skyddsutrustning
Brandfarlig vara
Olyckor som hänt dess konsekvenser
och lärdomar
Brandskydd
Diplom

Vad ingår i utbildningen?

OBS! Logi ingår inte.

https://kcem.se/events/
https://kcem.se/events/


ALLEX startar v. 38

Klicka här för mer info & anmälan!

3 kursveckor (v. 38 Gällivare, v. 43 Körunda, v. 48 Loka
Brunn)
Allmänbildande utbildning inom hantering av explosiva
varor (innehåller bland annat regelverk, security,
explosivämneskunskap, ledarskap, risker och
riskhantering)
Studiebesök
Personligt nätverk
Kursdiplom
Förtäring
Logi

Vill du och din arbetsgivare utöka dina allmänna kunskaper
om explosivämnen så är det här rätt kurs för er! Du kanske
arbetar som arbetsledare/förman, konstruktör,
processingenjör, kvalitetstekniker eller inom
testning/provning, d.v.s. alla som på något sätt kan komma i
kontakt med eller hanterar energetiska material.
Här stärker vi upp den grundläggande teoretiska och
praktiska kompetensen för en ökad säkerhet på
arbetsplatsen.

Här får du tre kursveckor, spridda över tid, på olika platser i
Norden där studiebesök är en viktig del av en kursvecka. Du
kommer få kännedom om allt från regelverk till hur olyckor
inträffar.

Vad ingår i utbildningen?

Följ med oss på Instagram!

ALLEX 2023

Knowledge has a beginning but no end.

Kul att det redan är flera av er som
hittat till vårt Instagram konto!

Här får ni hänga med i de allra
vardagligaste sakerna, lär känna oss  
närmare och självklart en liten
inblick i det vi gör.

 Vi hoppas att det ska bli enklare
att nå ut till oss. Vi finns för er
skull! Därmed försöker vi vara
tillgängliga för att påminna er om
det.

Kontonamn: KCEM_AB
Scanna QR-koden på bilden nedan
för att komma direkt till vårt konto.

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


KEX genomförs i KCEM's lokaler 2-3 oktober

Sista anmälningsdag är 14 september

Klicka här för mer info & anmälan!

Behöver ni stärka upp er personal? 

Vi ger er en möjlighet att utvecklas

tillsammans.

KEX 2022

2 dagars utbildning
Förtäring
Explosivämnets historia
Grundläggande begrepp
Deflagration och detonation
Tändämnen, sprängämnen, tändämnen och pyroteknik
Risker och känslighet
Miljöeffekter av explosivämnen
Demonstration av verkan
Kunskapskontroll
Diplom

I denna grundläggande utbildning går vi igenom allt från
historia till begreppen som branschen använder som
deflagration och detonation. Vi går igenom
explosivämnesindelningen, risker och känslighet samt
explosivämnenas miljöeffekter. Utöver det teoretiska
inslaget får man även en demonstration av verkan för att
ytterligare öka förståelsen för hur explosivämnen arbetar
och verkar.
Efter genomförd utbildning kommer du bland annat kunna
bidra till en säkrare arbetsplats och förstå vad det är man
hanterar och vilka risker som medföljer. Dessutom tilldelas
du ett diplom där utbildningens innehåll presenteras.

Vad ingår i utbildningen?

Knowledge has a beginning but no end.

Grundläggande
explosivämneskunskap
Mänskliga faktorn
Brandfarlig vara
Security
IT-säkerhet
Statisk elektricitet
Personlig skyddsutrustning
Transport av farligt gods
Regelverk
Riskanalys
Skyddsprinciper
m.m.

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

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

https://kcem.se/events/
https://kcem.se/events/
https://kcem.se/events/
https://kcem.se/events/
https://www.kcem.se/kontakt/


Vill ni veta mer och få en demo av

utbildningen kontakta Alexandra!

KEX E-LEARNING

Grundläggande explosivämneskunskap
Produkter med militär- eller civil inriktning, eller kombinerat
Risker

För dig som vill utbildas i din egen takt och kunna anpassa lärandet
efter vardagen så rekommenderar vi vår digitala utbildning i
grundläggande explosivämneskunskap. Vi har inte tummat på något,
det är samma innehåll som den lärarledda KEX utbildningen och
självklart finns vi där hela vägen för att svara på frågor som dyker upp
längs vägen.

Utbildningen är uppdelad i 3 delar:

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

Gå gärna in på vår hemsida kcem.se och läs mer och för att beställa
våra digitala utbildningar.

Här är några av de recensioner vi mottagit:

"Fram till denna tidpunkt bästa utbildningen inom explosivt. Grundlig och
intressant."

"En mycket bra och givande kurs, skönt att kunna göra den över nätet, så
man kan göra den när det passar."

"En väldigt bra kurs med intressant innehåll och lärande!"

Utbildning på dina villkor

Repetition är kunskapens moder

Nu kan du repetera dina kunskaper
genom att genomföra vår
repetitionsutbildning där du på egen
hand repeterar det grundläggande,
men även kring produktkunskap och
de risker som finns i samband med
hantering och tillverkning av
explosivämnen.

Perfekt för dig som vill fräscha upp
minnet och bli påmind om vad du
hanterar i din vardag. Det är aldrig
fel att ge sig den påminnelsen och se
hur man kan öka säkerheten.

Vi bjuder upp till en lärorik och
interagerande utbildning i
toppmodern miljö där vi blandar
kunskap med reflektioner och
utmanande quiz. 

Mer info om innehåll, pris och
bokning hittar du på kcem.se.

https://kcem.se/kontakt/
http://kcem.se/


Vad är på gång digitalt?

E-LEARNING FÖRRÅD

Vilka regler som styr verksamheten i förråd
Den egna rollen och det egna ansvaret
Situationer som kan uppstå
Särskilda risker

Jobbar du eller är föreståndare i ett explosivämnesförråd? 
Vi har en grundläggande digital utbildning med två
inriktningar beroende på om du är operatör eller
föreståndare/chef för förråd.

Efter genomförd utbildning ska du ha grundläggande och
funktionsorienterande kännedom om:

Vi går in på delar som t.ex. tillstånd och vad som ligger till
grund för dessa, brandskydd, konstruktion, dagbok och
register.

Dessutom går vi igenom hur man upprätthåller ordning och
reda i förrådet genom att förtydliga vad som gäller vid t.ex.
Samförvaring, motorredskap, uppställning m.m.

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

Time to upgrade

Du kan läsa mer och boka 

digitala utbildningar på kcem.se

Varför
Vad
Vem
Hur
och när

Just nu arbetar vi med att kunna
lansera en digital utbildning i
skyddsrondsteknik innan
semestern.
Här reder vi ut frågor som:

Allt för att få en bra
grundläggande kännedom kring
skyddsronder, repetera sina
kunskaper men förhoppningsvis
också få nya tankar kring hur
dessa kan göras.
Allt för en säkrare vardag!

https://kcem.se/e-learning/


VAD ÄR PÅ GÅNG HOS KCEM?

v. 16 Säkerhetskonferens 19-20 april

v, 18 Riskförståelse- ett mindset 2-4 maj (f.d. OPEX)

v. 22 31 maj-1 juni EPOK

v. 38 ALLEX

v. 40 KEX 2-3 oktober

Anmäl dig direkt via hemsidan kcem.se

Visste du att vi finns på LinkedIn

och nu även på Instagram?

Gå in på vår hemsida kcem.se
för att läsa mer om
utbildningarna, komma i
kontakt med oss eller för att
boka.

Vill du veta mer?


