Nyvald eller omvald politiker?
Som förtroendevald vill du givetvis förverkliga ditt partis politik och de idéer du tror
på och gått till val på. Du vill driva utvecklingen i en viss riktning och lägga förslag i
de politiska beslutsförsamlingarna. Med rätt kunskap kommer du att lyckas ännu
bättre med ditt uppdrag!

Utbildningar för dig som är förtroendevald i:
•

Styrelser och nämnder

•

Kommunala bolag

•

Kommunalförbund

•

Kommunfullmäktige

•

Kommuner och Regioner

Nytt för i år!
Specialutbildning med nya regler för Valnämnden 2022.

Utbildningar med stor flexibilitet
Piku startade 2001 och är idag en av Sveriges största utbildningsaktörer som är
specialiserade på utbildningar för offentlig sektor. Vi har stor flexibilitet i formerna för
utbildning och anpassar upplägg för varje kund.

Vi erbjuder:

Utbildningar på hemmaplan
Vi skräddarsyr utbildningen hos er. Med er. Ni bestämmer datum och innehåll:

Livesända utbildningar
Se vårt aktuella kalendarium.

Inspelade utbildningar
Utbudet och mer information finns på Piku Ondemand.

Blended Learning
En kombination av live, inspelat, på plats eller via datorn;
en ny effektiv form som vi på Piku även kallar ”splendid learning”.

För mer information, kontakta vår utbildningssamordnare
Marie-Louise Frisk, 0734-20 20 29, marie-louise.frisk@piku.se

Utbildningar på hemmaplan
Nu är det dags att boka upp utbildning för ny- och omvalda politiker 2022.
Vi kommer till er!
Hos PIku får ni designade utbildningar med det innehåll som ni önskar. Det finns
många fördelar med att ”ta hem” en utbildning för hela gruppen i din kommun/region.
Vi har några av landets främsta experter att erbjuda, t ex: Axel Danielsson, Jan Turvall och
Annika Staaf som ger viktig kunskap om politikernas roll och ansvar utifrån lag-stiftning,
praxis och nya rättsfall. Vi designar programmet för era behov.

Några av de mest efterfrågade utbildningarna:

•

Styr eller avgå – specialdag för ny- och omvalda politiker

•

Kommunstyrelsens särskilda roll och uppsiktsskyldighet

•

Att arbeta som revisor – vad gäller?

•

Att arbeta i ett kommunalt eller regionalt bolag – skillnader
och likheter

•

Nya regler för Valnämnden 2022

•

Kommunallagen och Förvaltningslagen

•

Offentlighet- och sekretesslagen

•

Mötesregler i offentlig verksamhet

▪

Delegation, jour och beredskap – för socialnämndens
ordförande och presidium

•

Översikt på aktuella lagar, ändringar och förslag inom
socialtjänstens område

Saknar du något ämne? Hör av dig, vi har mycket mer att välja på.

Inspelade föreläsningar – när det passar dig
Många av Pikus digitala utbildningar finns nu i vårt nya digitala Politikerpaket. Du kan
inspireras och kunskapa, men framförallt uppdatera dig på senaste nytt när du själv har
tid! Alla föreläsningar är inspelade i studio, med de bästa förutsättningarna för ljud, bild
och ljus. Fördelarna är många – inte minst priset.

En årslicens med obegränsad tillgång
Till ett fast pris får du full tillgång till all digital inspiration i paketet, 24 timmar om dygnet,
alla dagar under ett helt års tid. Vi kommer dessutom att löpande fylla på med ännu fler
högaktuella föreläsningar i paketet – utan extra kostnad! Du får en egen inloggning och
kan ta del av inspirationsföreläsningarna på tider som passar dig bäst.

Kostnad
Kostnaden för årsabonnemang på det digitala Politikerpaketet baserar sig på hur många
ni är. Vi lämnar gärna en offert.

Så här fungerar det
Varje medarbetare får en egen inloggning till Pikus digitala lärplattform och kan ta del av
paketet när det passar dem. Chefer och ledare kan använda sig av utbildningsmaterialet
på personalmöten, utvecklingsdagar, i enskilda samtal och i ledningsgrupper. Chefer kan
även styra arbetet och följa upp resultatet på grupp- och individnivå i lärplattformen.

Du får alla dessa utbildningar i paketet, och fler är på gång

Mötesregler i offentlig verksamhet
med Jan Turvall, adjunkt på Göteborgs Universitet

Förvaltningslagen och kommunallagen
med Jan Turvall, adjunkt på Göteborgs Universitet

Offentlighet och sekretess i teori och praktik
med Jan Turvall, adjunkt på Göteborgs Universitet

GDPR: med uppdateringar och senaste nytt
med Mathias Kågell-Landgren, Jurist

Imponerande bemötande
med Lars JO Larsson, ledarskaps- och organisationskonsult

Jobbiga samtal med jobbiga typer
med Lars JO Larsson, ledarskaps- och organisationskonsult

Fallet Lilla hjärtat – Analys av IVO’s granskning och skarpa kritik
med Annika Staaf, docent, Malmö Universitet

Barn som upplever våld och förtryck i hemmet
med Annika Staaf, docent, Malmö Universitet

Nya upphandlingsregler från 1 februari 2022
med Per-Ola Bergqvist, advokat och expert inom offentlig upphandling

