
Program 
#iställetföralmedalen
Direktsänd samhällsdebatt från Malmö!

Det öppna samtalet är en förutsättning 
för ett levande och demokratiskt  
samhälle. Sommaren 2020 är det  
viktigare än någonsin att ställa om  
snarare än att ställa in. 

Den 29 juni-3 juli arrangerar vi live- 
sändningar från STUDIO Meetingpoint 
i Malmö. Du ser sändningarna på 
Altitudemeetings.se och på de med  - 
verkandes egna kanaler och sajter.

Bland de medverkande:

Kontakt: Yasemin Arhan Modéer, 

vd Altitude Meetings

E-post: yasemin@altitudemeetings.se

Telefon: 070-992 80 48

#iställetföralmedalen
Se hela programmet inklusive alla  
medverkandes namn på altitudemeetings.se

Mediepartner:

Förutom föreläsningar,  
paneler och diskussioner, är 
#iställetföralmedalen också 
mingel, samtal och träffar.  

På vårt digitala mötestorg kan 
du prata med andra som också 
lyssnat på seminarierna eller 
bestämma träff med personer i 
separata mötesrum. 

Varje eftermiddag anordnar 
vi ett digitalt rosé- och 
saftmingel. Till skillnad från 
vanliga Almedalen är alla 

välkomna – så glöm VIP-listor 
och inbjudningar och känn dig 
välkommen! 

Varje morgon bjuder vi 
dessutom in till Framtids-
soffan, där ledande 
kommunpolitiker från norr till 
söder delar med sig av sina 
kommunvisioner.

Måndag 29/6 Tisdag 30/6

FRAMTIDSSOFFAN

SPÅR 2: 
JOBB

Oheliga allianser – shopping-
center väg till effektiva 
njurdiagnoser. 

LUNCH

Ungas väg in på 
arbetsmarknaden

Kompetensväxling i corona-
tider – accelerator på 
arbetsmarknaden

Allmänhetens hälsodata  
i forskning – möjligheter och 
fallgropar

Hur möjliggör vi långsiktiga 
relationer mellan skola  
och arbetsliv?

Nollvisionen för under-näring 
hos äldre – ännu viktigare i 
coronatider!

Framtidens chefer

Healthtech-lösningar i 
byrålådan – Covid-19 tvingar 
fram implementering

Lyckliga medarbetare ger 
större vinst och affärsnytta

08.15 - 08.45

09.00 - 10.00

10.00 - 11.00

Vad händer i svensk 
virusforskning?

Hur ska vi klara av kompe-
tensförsörjningen efter 
coronakrisen?

11.00 - 12.00

13.00 - 14.00

14.00 - 15.00

15.00 - 16.00

SPÅR 1: KLIMAT 
& HÅLLBARHET

SPÅR 2:  
STADSUTVECKLING

Rätt belysning dygnet runt 
– dygnsrytmbelysning

LUNCH

Framtidens samhällsut-
veckling – nya roller och 
nytt ansvar?

Framtidens hållbara  
arbetsplats – för hälsan 
och för klimatet

Plats som smörjmedel för 
inkludering och framtidstro

Ledig tid Vad står i vägen för 
Välfärd 2.0?

Brunnshög Street Science 
Food Market – Nytänkande 
utveckling

Lokal färdplan LFM30 – ett av 
de häftigaste klimatinitiativ 
som finns!

Hur skapar vi rörelse 
i staden?

From emotions to facts: do 
we/consumers know which 
packaging is optimal?

The Loop – huset som  
löser globala utmaningar?

FRAMTIDSSOFFAN

SPÅR 1: 
HÄLSA

Den friska stadsdelen — Hur 
kan stadsbyggnad bidra till en 
hälsosam befolkning?

Missa inte de oväntade mötena!

Onsdag 1/7 Torsdag 2/7

FRAMTIDSSOFFAN

SPÅR 1: 
MOBILITET

SPÅR 2:  
HÅLLBARA MATERIAL

Städerna behöver förändras! 
Så gör vi rum för människor, 
cyklister och liv!

LUNCH

Slit och släng eller återbruk?

Hur säkerställer vi kompetens 
och oberoende hos våra 
myndigheter?

Samarbete över gränserna – 
varför behövs det?

Metroklubbben – en 
obereonde satsning för Metro 
mellan Malmö-Köpenhamn

Öresundsbron 20 år – vad 
krävs nu?

Malmö som teko-stad igen? 
Lokal produktion, hållbara 
material och cirkulära 
affärsmodeller.

08.15 - 08.45

09.00 - 10.00

10.00 - 11.00

Västra Hamnen: hur effektiv-
iserar vi hållbarhetsarbetet?

World Class Materials 
Innovation11.00 - 12.00

13.00 - 14.00

14.00 - 15.00

15.00 - 16.00

SPÅR 1: 
DEMOKRATI

SPÅR 2:  
BARNRÄTTSFRÅGOR

Nedmonteringen av 
demokratin

LUNCH

Barns utsatthet  på  nätet 
 i  kristrider

Är hot mot sanningen också 
hot mot demokratin?

Hur kan barnfamiljer 
fortfarande bli hemlösa i ett 
av världens rikaste länder? 

Racism: Is Europe 
any better?

Med lögnen som vapen – om 
Trumps USA

Det politiska samtalet i 
coronans tid. 

Desinformation i skuggan av 
coronakrisen

Offrar vi barns trygghet 
för vår egen?

FRAMTIDSSOFFAN

Fredag 3/7

FRAMTIDSSOFFAN

SPÅR 1: ÅTERHÄMTNING 
EFTER CORONA

SPÅR 2: 
EKONOMI

Smittsamma felslut om 
pandemin – livepodd

Pandemin – broms eller 
katalysator för en ny hållbar 
ekonomi?

Upphandlingssystem som 
havererat! Ett system där alla 
är förlorare

Impact investing och 
skillnaden från hållbara 
investeringar

08.15 - 08.45

09.00 - 10.00

10.00 - 11.00

Innovation och kriser: 
då och nu

20 TANKAR FÖR 2020 – Om 
komplexitet, dualitet, makt 
och härlighet

11.00 - 12.00

Ledig tid

Ledig tid

Ledig tid

Ledig tid

Ledig tid

Ledig tid

Ledig tid




