Temaplan 2021
VÅ R

HÖST

1 AGENDA 2030
Hållbarhetsfrågan är bredare än att minska koldioxidutsläppen. I FN:s 17 mål för en mer hållbar utveckling, SDG, ryms
allt från fattigdomsbekämpning till rent vatten och biologisk
mångfald. Många vill arbeta med målen – men hur går man
tillväga i praktiken? Det talas om SDG-washing – vad är det
och hur undviker man att hamna i fällan?
Utgivningsdag: 3/3
Materialdag: 12/2

2 KLIMATET I PRAKTIKEN
Klimatet är vår tids stora ödesfråga, och allt fler organiserar
sitt arbete för att minska klimatutsläppen, både de egna och
från andra aktörer i värdekedjan. Miljö & Utveckling visar
olika exempel på hur man kan gå tillväga när klimatfrågan ska
in i den egna verksamheten.
Utgivningsdag: 21/4
Materialdag: 31/3

3 BIOLOGISK MÅNGFALD
2021 förutpås bli året då biologisk mångfald på allvar börjar ta
plats på hållbarhetsarenan. Rapporter om skövlade livsmiljöer
och hotade djurarter duggar tätt. Hur arbetar företag, kommuner och organisationer med biologisk mångfald i praktiken?
Och hur kan man redovisa sitt arbete med biologisk mångfald
på ett trovärdigt sätt?

4. CIRKULÄR EKONOMI
Cirkulär ekonomi är hett och allt fler vill jobba mer cirkulärt. Vi bjuder på praktiska exempel på cirkularitet och
stämmer av läget i de processer som pågår kring cirkulär
ekonomi.
Utgivningsdag: 22/9
Materialdag: 3/9

5. HÅLLBART SAMHÄLLSBYGGANDE
Hållbart samhällsbyggande omfattar allt från renovering
till klimatanpassning och trafikplanering. Det handlar om
stora och långsiktiga investeringar där många av FN:s
hållbarhetsmål möts.
Utgivningsdag: 3/11
Materialdag: 15/10

6. LEVERANTÖRSKEDJOR
Att kontrollera leverantörer på andra sidan klotet är knappast möjligt. Hur går man tillväga för att få en mer hållbar
leveranskedja, och hur kontrollerar man om leverantörerna
håller måttet?
Utgivningsdag: 15/12
Materialdag: 26/11

Utgivningsdag: 16/6
Materialdag: 28/5

I alla nummer: Hållbarhet i praktiken med tips, råd och goda
exempel för dig som arbetar professionellt med hållbarhet.
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