
Social Venture Network (SVN) och Ekobanken erbjuder tillsammans 
med våra samarbetspartners ett digert program den 4-7 juli. 
Syftet är att belysa aktuella frågor inom hållbarhetsområdet och 
visa på goda exempel. Fokus i alla våra seminarier är att öka farten 
i omställningen till en hållbar värld. Alla är välkomna!

Plats: D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1, ”D24”
Seminarierna är 45 minuter. Det sker även digital livestreaming, 
se www.svnsweden.se eller via Almedalens hemsida.

MÅNDAG 4 JULI 2022

8:30 Vi inleder dagen direkt från Visby

9:00 Hur ökar vi livskvalitet för de äldre i  
 samhället när de lär sig falla rätt?
 Svenska Judoförbundet

10:00 Hur kan en orolig omvärld bidra till 
 att livsmedelsbranschen når sina  
 hållbarhetsmål?
 U&We

11:00 Pengar i hela landet?
 Ekobanken, Hela Sverige ska Leva!,  
 Mikrofonden

12:00 På vilket sätt kan innovationer hjälpa 
  kommuner med omställning till ett  
 hållbart samhälle?
 Zilloman

13:00 Sociala investeringar i fastighets-
 bolag - en lönsam affär?
 Fastighets AB Förvaltaren

14:00 En naturbaserad stad är en 
 resilient stad
 U&We

15:00 Vad behövs för att möjliggöra 
 en hållbar och inkluderande 
 bostadsproduktion?
 Bergsjön 2031

16:00 Hur många unga ska behöva dö 
 i brist på samhällsstöd? 
 Det är dags för en nollvision
 MISA

17:00 Avslutning och Almedalsdrink

TISDAG 5 JULI 2022

8:30 Vi inleder dagen direkt från Visby

9:00 Kan solparker bli en del av 
 Sveriges elproduktion?
 Solkompaniet, Ekobanken

10:00 Hur smart är det med solparker?
 Solkompaniet, Ekobanken

11:00 Långtidsarbetslöshetens utmaningar 
 och lösningarnas fallgropar
 Skoopi

12:00 Hur kan vi riva regionala hinder 
 som står i vägen för nationella 
 hållbarhetsframgångar?
 Dalarna Science Park, SISP, SVN

13:00 Hur får vi byggbranschens 
 upphandlare att ställa fler 
 hållbarhetskrav?
 Golvkedjan

14:00 Hur kan pedagogisk mångfald 
 främja en likvärdig utbildning 
 för alla?
 Ekobanken, Trialog
 
15:00 Hur kan idéburna friskolor bli ett  
 framtida alternativ till dagens 
 koncernskolor?
 Idéburna skolors riksförbund, 
 Ekobanken

16:00 forts. Hur kan idéburna friskolor 
 bli ett framtida alternativ till 
 dagens koncernskolor?
 Idéburna skolors riksförbund, 
 Ekobanken

17:00 Avslutning och Almedalsdrink

ONSDAG 6 JULI 2022

8:30 Vi inleder dagen direkt från Visby

9:00 Impact investing, social finance, 
 filantropi - samma eller olika?
 Ekobanken, Mikrofonden

10:00 Är Sverige moget för quasi-equity?
 Ekobanken, Mikrofonden

11:00 Vad krävs av ett Idrottsförbund 
 för att införa en helt jämställd 
 organisation? 
 Svenska Judoförbundet

12:00 Hur kan varma platser och 
 ung designdialog bidra till 
 ungas trygghet?
 Zilloman

13:00 Hur får vi byggbranschens 
 upphandlare att ställa fler 
 hållbarhetskrav?
 Golvkedjan

14:00 Kan banken öka den biologiska  
 mångfalden och minska klimat-
 avtrycket?
 Ekobanken

15:00 Återbruk i byggsektorn, 
 Bromma sjukhus och Natur-
 skyddsföreningens Rikskansli 
 Kaminsky Arkitektur

16:00 Giraffpriset!
 Social Venture Network – 
 SVN Sweden, Ekobanken

17:00 Avslutning och Almedalsdrink

TORSDAG 7 JULI 2022

8:30 Vi inleder dagen direkt från Visby

9:00 Byggemenskaper som verktyg 
 för att bygga socialt och 
 ekologiskt hållbart
 Ekobanken, Egna hem för alla, 
 Mikrofonden

10:00 Hur kan reformeringen av Arbets-
 förmedlingen ge fler personer 
 med funktionsnedsättning jobb?
 MISA

11:00 Hur mycket minskar samhällets  
 kostnader på sikt då alla barn blir  
 fallkunniga i skolan?
 Svenska Judoförbundet

12:00 Lunchuppehåll

13:00 Är stressade hjärnor det största  
 klimathotet?
 Sustain Change

14:00 Hur kan nätverk inom hållbarhet 
 samverka för att accelerera 
 omställningen till en hållbar värld? 
 SVN

15:00 Medborgardialog för lyckliga städer 
 Zilloman

16:00 Avslutning och Almedalsdrink

Välkommen till 
Almedalen 2022


