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Pressinbjudan Industridagen 2019 – Så lär vi för livet 

Den 30 september, med start kl. 09:30 bjuds media in att delta på Industridagen 2019 som arrangeras av 

Industrirådet. Årets Industridag äger rum i Sandviken och beskrivs som ”Sveriges största arbetsmöte”. 

450 deltagare från fack, näringsliv, lärosäten, politik och myndigheter samlas i Göransson Arena för att 

arbeta fram konkreta förslag på hur vi ska möjliggöra kompetenskliv under arbetlivet – avgörande för 

Sveriges fortsatta utvecklingskraft. Resultatet kommer diskuteras med arbetsmarknadsminister Eva 

Nordmark och överlämnas därefter till statsminister Stefan Löfven som kommer till arenan när 

arbetsmötet går mot sitt slut. Förmiddagen gästas av bland andra näringsminister Ibrahim Baylan, 

Industrivärdens vd Helena Stjernholm och Vinnovas generaldirektörer Darja Isaksson. Dessutom 

avslöjas vinnaren av Industrins jämställdhetspris och prisutdelare är jämställdhetsminister Åsa 

Lindhagen. 

Ur programmet: 

13:00 Utdelning av Industrins jämställdhetspris 

Industrirådet presenterar vinnaren av priset som lyfter fram och belönar företag som arbetar långsiktigt och 

strategiskt med jämställdhet och åstadkommer mätbar förändring. Prisutdelare är jämställdhetsminister Åsa 

Lindhagen. Tidigare vinnare har varit bland annat Saab, Coca-Cola Enterprise och Domsjöfabriker. 

Spännande tider att hålla koll på: 

09:45 näringsminister Ibrahim Baylan, 10:10 Sandviks vd Björn Rosengren, 10:45 Helena Stjernholm vd 

Industrivärlden, 11:05 Gunilla Nordlöf generaldirektör tillväxtverket, 11:35 Darja Isaksson generaldirektör 

Vinnova. 

13:00 startar Sveriges största arbetsmöte. 16:00 inleder arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, därefter 

tar statsminister Stefan Löfven tar emot resultatet vid 16:20. 

Dag: Måndag 30 september 2019 

Tid: 09:30-16:50 

Plats: Göranson Arena, Sandviken 

Anmäl ditt deltagande: http://eventregistrering.se/industridagen2019press/  

Hela programmet: https://eventregistrering.se/industridagen2019/program.php?mId=670 

Se Stefan Löfvens hälsning: https://www.youtube.com/watch?v=7QQtcZd2Tb4    

Industrirådets presskontakter: 

Jimmy Sandell, Livsmedelsföretagen 073-355 06 07 

Julius Petzäll Mendonca, GS Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch, 070-660 91 29 

Industridagen arrangeras av Industrirådet som består av industrins fem fackförbund och elva arbetsgivar- och 

branschorganisationer. I år arrangeras Industridagen i samarbete med Region Gävleborg, Sandvik, Högskolan i 

Gävle och Tillväxtverket. 
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