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 Så ska vi Lära för livet 

SVERIGES STÖRSTA   
ARBETSMÖTE  

Årets Industridag är resultatinriktad. Temat är Lära för livet.  
Det handlar om dagens medarbetare, om effektiv samverkan 
för kompetenslyft. Vi jobbar  tillsammans fram en skarp  
”Lära för livet-plan” som på plats tas emot av stats minister 
Stefan Löfven. Det blir också inspel och utmaningar från bland 
andra Darja Isaksson, vd  Vinnova, Helena Stjernholm, vd 
 Industrivärden, Ibrahim  Baylan, näringsminister,  
Björn  Rosengren, vd Sandvik. 

Digitalisering, nya affärsmodeller och global konkurrens ställer 
krav på hela samhället – arbetsmarknad, näringsliv och politik.  
Vi måste hänga med. 

Det gäller inte minst de som är medarbetare redan idag, som 
jobbar för fullt, men som behöver lägga till ny kunskap. Hur gör 
vi det lättare att få till kompetenslyft? Vad behöver förändras, 
vad kan vi tänka nytt kring och hur skapar vi effektiv samverkan 
mellan alla aktörer? Det ska vi lösa på Industridagen!

ETT HISTORISKT ÖGONBLICK – DÄR DU SPELAR EN VIKTIG ROLL

Att du kommer den 30 september är viktigt. Under Industridagen 2019 sätter 
sig  beslutsfattare från hela samhället; företagsledare, politiker från regioner och 
 kommuner, fackliga företrädare, generaldirektörer och akademiska ledare ner och 
skapar en plan för att vi på riktigt ska klara av att ”Lära för livet” – hela livet.  
Det blir en handlingsplan som vi som samhällets olika aktörer lämnar över till 
 politiken.  Din kunskap och medverkan är viktig!

Se programmet i stora drag nedan. 

VÄLKOMMEN!

NÄR?   
Måndag den  
30 september 
09.00–17.00, därefter 
minglande   middag, 
som avslutas vid 
19:30

VAR?   
Göransson Arena, 
Sandviken.   
Bussar avgår från  
Gävle  station under 
 morgon och kväll

PROGRAM 
Industridagen 2019

30 september
09:00 – 17:00

Förmiddag: 

Inspel, spaningar och exempel, bland annat av Darja Isaksson, gd 
Vinnova, Helena Stjernholm, vd Industrivärden, Ibrahim Baylan, 

näringsminister och Björn Rosengren, vd Sandvik.

Lunch

Eftermiddag: 

Arbetsmöte, från ord till handling. Hur skapar vi en effektiv 
 samverkan som stödjer Sveriges kompetensutveckling?  

Stefan Löfven tar emot resultatet. 

17:00-19.30

Minglande middag där Gävleborgs vassaste kockar från 
 föreningen MatVärden bjuder på smaker från hav, inland och skog. 

https://eventregistrering.se/industridagen2019/anmalan.php
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