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Boosta ert brottsförebyggande arbete med kunskap och inspiration 
 
Se till att de som gör grovjobbet ute i samhället orkar fortsätta 
 
Ge beslutsfattarna bättre underlag för viktiga beslut 
 
Ta del av framgångsexempel, experternas erfarenheter och den senaste 
forskningen 

 

 

Satsa på kunskap för en tryggare kommun!  

Har din kommun problem med kriminalitet och otrygghet? Vill ni förebygga fler brott och 

jobba mer effektivt mot kriminalitet? Nu finns ett högaktuellt digitalt paket med 11 av 

Pikus föreläsningar för dig som ansvarar för och arbetar med kommunernas 

brottsförebyggande arbete. Här får du inspireras, kunskapa och uppdatera dig på senaste 

nytt med hjälp av föreläsare som tillhör de allra bästa i sina ämnen! 
 

En årslicens med obegränsad tillgång 

Till ett fast pris får du full tillgång till alla föreläsningar i paketet, 24 timmar om dygnet, alla 

dagar under ett helt års tid. Vi kommer dessutom att löpande fylla på paketet med fler 

kurser och utbildningar - utan extra kostnad! 

 

För mer info, prisförslag m.m., kontakta mig: 

 

Ingrid Haraldsson, VD 

ingrid.haraldsson@piku.se, +46 733 53 00 94 

 

mailto:info@piku.se
http://www.piku.se/
mailto:ingrid.haraldsson@piku.se


 

 

 

Piku AB 

Besöksadress: Eden, Hyllie Boulevard 53, 215 32 MALMÖ 
Postadress: Dammvägen 1, 246 57 BARSEBÄCK 

0733-53 00 94 | info@piku.se | www.piku.se 

Många digitala föreläsningar – och ännu fler på väg! 
Följande föreläsningar ingår och vi lägger till fler efterhand: 

 
Kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete (SOU 2021:49) 
Ann-Sofie Hermansson, regeringens särskilda utredare 
 
 
Barn som upplever våld och förtryck i hemmet 
Annika Staaf, docent, Malmö Universitet 
 
 
Det svenska tillståndet: organiserad antagonism  
och den svenska paradoxen 
Amir Rostami, docent och lektor i kriminologi 
 
 
Skjutningar, explosioner och framtida utmaningar  
Ardavan Khoshnood, kriminolog, forskare, akutläkare  
och docent i akutsjukvård 
 
 
Så stoppas gängens rekrytering  
Paulina Brandberg, åklagare och kolumnist 
 
 
Strategier mot väpnat våld i Storbritannien och USA  
James Densley, professor, Metropolitan State University, USA 
 
 
Hur lyckas vi med integrationen? 
Mustafa Panshiri, föreläsare och f.d. polis 
 
 
Hur kan rätten för den tilltalade till en rättvis rättegång  
betraktas med brottsofferögon?  
Sven-Erik Alhem, förbundsordförande för Brottsofferjouren Sverige 
 
 
FN: s projekt mot missbruk av skjutvapen i våld i hemmet  
Maja Branković Djundić, projektansvarig för jämställdhet, UNDP Serbien 
 
 
Att förebygga hot och våld i arbetsmiljön 
med Sigvard Persson, leg. Psykolog 
 
 
Att möta människor med psykiatriska diagnoser 
med Sigvard Persson, leg. Psykolog 
 
Hot och våld i offentlig sektor 
med Stefan Sandström, leg. Psykolog 
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Kostnadsförslag 
 

Kostnaden för årsabonnemang enligt ovan baserar sig på hur många ni är som vill ha 

tillgång till Brottsförebyggande paketet. Kontakta oss för prisförslag. 

 

Hoppas vi väckt ditt intresse och att vi kan få leverera kvalitativa, inspirerande 

föreläsningar som hjälper dig att göra ett bra och säkert jobb! 

 

 

Hälsningar, 

 

 

Ingrid Haraldsson, vd 
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