Temaplan 2020
VÅ R

HÖST

NR 1 MÅLSTYRNING

NR 4 CIRKULÄR EKONOMI

2020 är här och ämnet målstyrning är mer aktuellt än någonsin. Hur väljer man ut sina mål, och hur mäter och följer man
upp? Vad är ett bra mål och hur får man med sig organisationen? Tips och råd för hur du jobbar effektivt med målstyrning
av hållbarhetsarbetet.

Ett resurseffektivt samhälle är en förutsättning för hållbarhet. Vi tittar närmare på hur avfallsströmmarna kan minskas och hur återanvändning och återvinning kan öka. Case
och guider för ökad cirkularitet, som riktar sig både till
näringslivet och den offentliga sektorn.

Utgivningsdag: 26/2
Materialdag: 7/2

Utgivningsdag: 16/9
Materialdag: 28/8

NR 2 HÅLLBART SAMHÄLLSBYGGANDE

NR 5 TRANSPORTER

Att bygga ett hållbart samhälle är en viktigt och komplex
fråga. Vi tittar närmare på aktuella trender inom området och
lyfter fram intressanta exempel på hur ett mer hållbart samhälle kan byggas. Vi skriver om teknik och regelverk inom
området.

En stor del av klimatutsläppen kommer från transporterna,
och det ser ut att bli svårt att nå 2030-målet utan en beteendeförändring. Vi skriver både om det och om de senaste
tekniktrenderna. Gods- och persontransporter ur ett miljöperspektiv.

Utgivningsdag: 15/4
Materialdag: 27/3

Utgivningsdag: 28/10
Materialdag: 9/10

NR 3 SOCIAL HÅLLBARHET
Hur viktigt är arbetet med social hållbarhet ur olika aspekter
och vilka frågor ska man prioritera? Mätning och uppföljning
av social hållbarhet, hur går det till? Vi undersöker trender
inom området, berättar hur andra gör och låter experterna ge
tips och råd som hjälper dig i ditt arbete.
Utgivningsdag: 10/6
Materialdag: 22/5

NR 6 LEVERANTÖRSKEDJOR

Kraven ökar på miljömässiga och sociala aspekter på leverantörskedjan, både för privata aktörer och vid offentlig
upphandling. Miljö & Utveckling lyfter fram lyckade exempel och låter experterna dela med sig av praktiska råd och
tips.
Utgivningsdag: 9/12
Materialdag: 20/11

Alltid i Miljö & Utveckling:

Hållbarhetstrender
Omvärldsbevakning
Aktuell miljörätt
Goda exempel: Hållbarhetsarbete i praktiken
Social hållbarhet
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