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Har Corona satt käppar i hjulet för din kompetensutveckling? 
 
Har ditt arbete förändrats så mycket att du nu funderar på om det skulle 
kunna göras effektivare och säkrare? 
 
Är digitaliseringen och era digitala nämndmöten knepiga att relatera till 
lagarna som styr? 
 
Krånglar tekniken och är det svårt att genomföra digitala möten? 
 

 

Då kan Sekreterarpaketet vara en stor hjälp! 
 

13 av Pikus digitala utbildningar finns nu i ett helt nytt Sekreterarpaket just för dig och 

dina kollegor! Ni kan inspireras och kunskapa, men framförallt uppdatera er på senaste 

nytt som är viktigt för er. Alla föreläsningar är inspelade i studio, med de bästa 

förutsättningarna för ljud, bild och ljus..  

 

Fördelarna är många – inte minst priset - och ni får tillgång till de främsta experterna och 

inspiratörerna. 

 

En årslicens med obegränsad tillgång 

Till ett fast pris får ni 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 och dina kollegor får en egen inloggning och kan ta del av 

inspirationsföreläsningarna på tider som passar var och en. Ni kan använda materialet på 

personalmöten, planeringar och utvecklingsdagar m m, som ett stöd i utvecklingen av 

verksamhet och er själva.  

 

För mer info, kontakta vår utbildningssamordnare Marie-Louise Frisk: 

0734-20 20 29 

marie-louise.frisk@piku.se 
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Digitala föreläsningar som fylls på efterhand 
 
I årsabonnemanget med obegränsad tillgång för sekreterare, registratorer 
och administratörer ingår: 
 
• Specialutbildning för registratorer och nämndsekreterare 

med Jan Turvall, adjunkt på Göteborgs Universitet 
 

• Mötesregler i offentlig förvaltning 
med Jan Turvall, adjunkt på Göteborgs Universitet 
 

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

• Förvaltningslagen och kommunallagen 
med Jan Turvall, adjunkt på Göteborgs Universitet 
 

• Kommunallag, Förvaltningslag och Offentlighet- och sekretesslag 
med Jan Turvall, adjunkt på Göteborgs Universitet 
 

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

• Registratur, Arkivering och Ärendehantering 
med Josefin Thedeby, kanslichef i Laholms kommun 

 
• Att bygga ett e-arkiv 

med Martina Engsjö Lindgren, arkivarie 
 

• Informationssäkerhet 
med Carine Spång, expert inom IT och Informationssäkerhet 

 
• Imponerande bemötande 

med Lars JO Larsson, ledarskaps- och organisationskonsult 
 

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

 
• Att arbeta och leda på distans 

med Lars JO Larsson, ledarskaps- och organisationskonsult 
 

• Motiverande samtal 
med Lars JO Larsson, Ledarskaps- och organisationskonsult 
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• Att förebygga hot och våld i arbetsmiljön 

med Sigvard Persson, leg. Psykolog 
 

• Webbtexter i offentlig sektor 
med Fredrik Wackå, 20 års erfarenhet av innehåll på webben 
 

• Hot och våld i offentlig sektor 
med Stefan Sandström, leg. psykolog 
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Mer information om innehåll, utbildare m.m. hittar du på:  
www.piku.se/ondemand/.  
 
 
 

Kostnadsförslag 
 

Kostnaden för årsabonnemang enligt ovan baserar sig på hur många ni är i gruppen. 

 

Vi lämnar gärna en offert på Sekreterarpaketet. 

 

Jag hoppas vi väckt ert intresse och att vi kan få leverera kvalitativa, inspirerande 

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

 
Hälsningar, 

 

 

 

Ingrid Haraldsson, vd 

Piku AB 
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