Temaplan 2022
VÅR

H ÖST

1. KLIMATET I PRAKTIKEN

4. CIRKULÄR EKONOMI

Klimatet är vår tids ödesfråga, och kraven på rapportering
av klimatutsläpp och klimatarbete ökar i alla led. Vi tittar på
verktyg, goda exempel och utvecklingen av styrmedel, politik
och juridik inom klimatområdet.
Utgivningsdag: 2/3
Materialdag annons: 11/2

2. TRANSPORTER OCH LOGISTIK
Transportsektorn med sina skarpa klimatmål är i snabb förvandling. Men det handlar inte bara om elfordon, biogas och
andra drivmedel, utan också om val av transportslag och behovet av transporter. Vi tittar också på goda exempel.
Utgivningsdag: 20/4
Materialdag annons: 1/4

3 HÅLLBARHETSARBETE I VÄRLDEN
Vilka hållbarhetsfrågor är top-of-mind hos hållbarhetschefer
i våra grannländer? Hur arbetar vi effektivt med hållbarheten
i våra leveranskedjor, som sträcker sig runt halva jordklotet?
Var hittar vi riktigt vassa exempel? Miljö & Utveckling lyfter
blicken i en internationell spaning.
Utgivningsdag: 16/6
Materialdag annons: 27/5

Ökad cirkularitet efterfrågas av allt fler, dels för att spara
på resurserna men kanske framför allt för att minska klimatpåverkan. Vi bjuder på praktiska exempel på cirkularitet, från återvinning till återbruk och cirkulär design, och
stämmer av läget i de processer som pågår inom området
cirkulär ekonomi.
Utgivningsdag: 21/9
Materialdag annons: 2/9

5. HÅLLBART SAMHÄLLSBYGGANDE

Hållbart samhällsbyggande omfattar allt från renovering
och bygg till klimatanpassning och trafikplanering. Det
handlar om stora och långsiktiga investeringar där många
av FN:s hållbarhetsmål möts, och där klimat och social
hållbarhet är centrala områden.

Event: Hållbart Samhällsbyggande
Utgivningsdag: 2/11
Materialdag annons: 14/10

6. SOCIAL HÅLLBARHET

Den sociala hållbarhetsdimensionen behöver integreras
med övriga hållbarhetsfrågor. Miljö & Utveckling tittar på
mätning och uppföljning av social hållbarhet och bjuder på
goda exempel på praktiskt arbete inom området.
Ugivningsdag: 14/12
Materialdag annons: 25/11

Alltid i Miljö & Utveckling/på miljo-utveckling.se: Trender, miljöteknik, omvärldsbevakning,
juridiknyheter, boktips, karriärnyheter med mera inom våra fokusområden klimat,
klimatanpassning, hållbart samhällsbyggande, biodiversitet, social hållbarhet och kemikalier.
Vi skriver för dig som arbetar professionellt med hållbarhet, om hållbarhet i praktiken.
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