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NYHETSBREV FRÅN TEBAB
En samlad kraft - Branschgrupper
• Bättre affärer genom digitalisering – men hur?
• Säkerhet och samhällsskydd högt på agendan – företagens roll?
• Programmering nytt skolämne - men var är lärarna?
• GDPR på gång – vad innebär det för mitt företag?
• Höghastighetståg – varför är det viktigt för Sverige?
• Brexit – hur berörs mitt företag?
• Svårt att hitta personal? Vad kan vi göra i vår bransch?
• LOU, LUF och LUK – nya regler, nya möjligheter?
Det här är ett axplock av olika frågor som TEBAB, Teknikföretagens Branschgrupper arbetat med under
2017. Genom möten med politiker och myndigheter, remissvar, debattartiklar, seminarier, utbildningar
och mycket mer, driver vi tillsammans med medlemsföretagen branschfrågor.
Det är lätt att ta välstånd för givet, men grundbulten är robusta företag som kan konkurrera på lika villkor i
Sverige och på en global marknad. I en tid av teknikskiften och snabba omvärldsförändringar är
samarbete mellan företag, samhälle och akademi särskilt viktigt.TEBAB är, med ca 800 företag, ett nav
för samarbete, påverkan och utveckling. Nedan exempel på några av årets aktiviteter, låt dig inspireras!
Nästa år finns chansen att vara med i Kickstart Digitalisering. Praktiskt och konkret får du under tre
tillfällen fokusera på hur ditt företag kan dra nytta av digitaliseringsvågen.
TEBAB kommer även att bjuda in till seminarier under 2018, med start den 1 februari. På programmet
står EU:s nya dataskyddsförordning GDPR, BREXIT och en rykande färsk konjunkturrapport.
Vi på TEBAB vill tacka er alla för gott samarbete och önska er en avkopplande jul och ett Gott Nytt År!
Ingrid Näsström
VD

Våra branschföreningar producerar filmer och poddar!
Nedan hittar du några av dem - klicka på bilden så startar filmen/podden:
• Varför Kickstarta?
• SOFF (Säkerhets och Försvarsföretagens) nya podd - MED SIKTE PÅ
• Swetics film - Vi är i toppskiktet gällande samhällstrygghet av en anledning!
• Swedtrain vill lyfta - "Framtidens järnväg - Höghastighetsbana"
• Hissförbundet har lanserat en film om Tillgänglighet för alla
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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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