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Högtryck på TEBAB!
Det är roligt att, så här i mitt sista nyhetsbrev för TEBAB, kunna
konstatera att verksamheterna i de allra flesta av
branschorganisationerna utvecklas, med god nytta för
medlemsföretagen och branscherna. Detta kräver givetvis en
hel del arbete, av medlemsföretagen och organisationernas
kansli. Under 2016 arrangerade t ex de 28
branschorganisationerna hos TEBAB sammanlagt cirka 1 000
möten, hade över 10 000 seminariedeltagare, skrev 74
remissvar, deltog i 17 europeiska branschorganisationer och
hade tusentals inlägg i sociala medier.
Det har ju varit känt länge nu att jag ska lämna över till en ny
VD. Den 2 maj börjar TEBABs nya VD, Ingrid Näsström. Hon är
idag VD på Renova. Jag tror att det kommer att bli mycket bra
och önskar henne lycka till i sin nya roll!
Själv kommer mitt nästa arbete att bli som konsult. Under en övergångsperiod på några månader
kommer jag att arbeta vidare med några av de branschorganisationer jag arbetar med idag, tills
personalen på TEBAB blir fulltalig igen.
Jag tar tillfället i akt att tacka för mig som VD och önskar er alla ett stort lycka till i era fortsatta arbeten!
Med vänlig hälsning,
Magnus Davidsson
VD Teknikföretagens Branschgrupper (TEBAB)

Nyheter inom TEBAB Plus – Kostnadsfria medlemsförmåner
Sedan en tid tillbaka kan alla företag som är medlemmar i en branschorganisation hos Teknikföretagens
Branschgrupper - TEBAB, ta del av tjänsten TEBAB Plus.
TEBAB Plus ger rabatter på bl a drivmedel, hotell, försäkringar och transporter – områden som är
relevanta för de flesta i sitt företagande. Rabatterna hjälper dig och ditt företag att spara tid och sänka
dina kostnader.
Nyligen har rabattavtal även tecknats inom områdena telefoni samt träning och hälsa.
På tebabplus.se hittar du alla detaljer. Om du har frågor eller behöver hjälp att komma igång, vänligen
kontakta TEBAB Plus särskilda kundtjänst på 010-10 10 505 eller kundtjanst@tebabplus.se.
Välkommen till en kostnadsfri och frivillig tjänst!
Läs mer på TEBAB:s hemsida
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Portgruppen höjer kunskapsnivån i
branschen

Fortsatt beviljande för
hissteknikerutbildningen i Tumba

Portgruppen tar ett samlat grepp för att lyfta
kunskapsnivån i Portbranschen genom att skapa
en skräddarsydd kurs riktad till tekniker, säljare
och företagsledare. Kursen behandlar regelverken
kring slagportar, takskjutportar, vikportar, jalusier,
rullportar, grindar och bommar. Fokus under
kursen ligger på de utmaningar som uppkommer
vid installation, ombyggnation och vid flytt.

Yh-utbildningen för Hisstekniker som Xenter
Botkyrka driver i nära samarbete med
Hissförbundet har fått fortsatt beviljande för sin
utbildning.
Detta beslut innebär att utbildningen fått
klartecken för starter hösten 2017 och hösten
2018.

Läs mer på Portgruppens hemsida
Läs mer på Hissförbundets hemsida

KickStart Digitalisering - Ett initiativ av Teknikföretagen och IF Metall
KickStart Digitalisering arrangeras för att stärka digitaliseringen
och konkurrenskraften för industriföretag i Sverige.
Utgångspunkten är att öka digitaliseringstempot för små och
medelstora företag genom en enkel och effektiv startmodell
som omfattar tre fysiska träffar.
KickStart Digitalisering är ett initiativ av Teknikföretagen och IF
Metall som drivs tillsammans med RISE (Research Institute of
Sweden) och Fiber Optic Valley. Projektet finansieras av
Tillväxtverket. Syftet är alltså att mobilisera och initiera tänk
kring digitalisering hos tillverkande industriföretag.
Konceptet för KickStart Digitalisering bygger på en workshopserie bestående av tre träffar där företag
delar erfarenheter och idéer. Det är Teknikföretagens regioner som är ansvariga och värdar för träffarna.
En kickstart tar sex veckor.
Workshopserien ska mynna ut i konkreta digitaliseringsaktiviteter som företagen ska arbeta med.
Företagen identifierar även behov av externt stöd i olika form.
- Digitalisering av företagen är avgörande för Sveriges förmåga till attraktion och tillväxt. Våra stora
företag ligger långt framme i sin digitalisering, det är också viktigt att våra små och medelstora företag
utvecklas i den riktningen, säger Monica Bellgran, projektledare och sakkunnig på Teknikföretagen.
Hittills har det arrangerats workshopserier i Hudiksvall, Örnsköldsvik och Umeå. Till och med september
är sju kickstarts planerade. De kommer att hållas i Sandviken, Mora, Östersund, Kalmar, Ljungby, Örebro
och Skövde. De flesta kommer att arrangeras innan sommaren.
Låter detta intressant? På Kickstartdigi.se går det att läsa mer om projektet och du kan göra en
intresseanmälan om att delta på någon av de kommande kickstarterna.
Länk till KickStarts hemsida

Teknikföretagens Podcast - T-time
I Teknikföretagens podcast T-time diskuteras olika aktuella
frågor. Lyssna gärna på de två senaste avsnitten:
- T-time pratar Jämställdhet i industrin
Sofie Lindblom och Sofia Falk arbetar båda aktivt för att spränga
könspyramiderna. I detta avsnitt av podcasten pratar de om
jämställdhet i industrin. Vad kan företagen göra för att det ska bli
en jämnare könsfördelning i branschen? Det är en av
huvudfrågorna i avsnittet.
- T-time pratar innovationsupphandling
Vad är innovationsupphandling och hur fungerar det egentligen
att upphandla lösningar som inte finns på marknaden? Hur ska man som upphandlare våga utmana
gamla tankemönster och tänka nytt för att inte utesluta nya lösningar och affärsmodeller?
Teknikföretagens VD Klas Wåhlberg och Maria Rosendahl, chef för kompetensförsörjning och innovation,
medverkar för att diskutera dessa frågeställningar och mycket annat som rör innovationsupphandling.
Här hittar du en översikt över samtliga podavsnitt

Svensk teknikexport till Indien
Indiens regering lanserade under 2015 ett program med
målsättningen att initiera utvecklingen av 100 smarta städer
under kommande fem år. Fokus i programmet är hållbar
utveckling med tyngdpunkt på energi- och miljöteknik. Den
indiska regeringen har utsett Confederation of Indian Industries
(CII) till koordinator och facilitator av programmet. CII:s tecknar
avtal med, och samarbetar med sex strategiska länder för att
lösa utmaningen: USA, Spanien, Japan, Tyskland, Frankrike
och nu senast Sverige.
Teknikföretagen och Confederation of Indian Industries har
sedan hösten 2016 ett samarbetsavtal genom vilket svenska företag får access till, och möjlighet att delta
i upphandlingar och projekt under ”100 smarta städer”-programmet. I samarbete med SIBC (Sweden
India Business Council) och IVL (Svenska Miljöinstitutet) har vi nu byggt upp en plattform för det
kommande samarbetet.
Välkomna den 25 april till en hearing om den svenska plattformen för samarbetet, och se möjligheter för
Ditt företag att delta!
Här kan du se agendan för hearingen samt läsa mer

Du som får detta nyhetsbrev är engagerad i någon av de 28 branschorganisationer som har sin bas hos
Teknikföretagens Branschgrupper. Vill ni lägga till, ändra eller avregistrera kontaktpersoner?
V.g. kontakta oss på info@tebab.com.
TEBAB, Teknikföretagens Branschgrupper AB, Box 5510, Storgatan 5, 114 85 Stockholm, 08-782 08 50
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