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JURYNS 6 BEDÖMNINGSKRITERIER
Idén ska lösa en eller flera av Botkyrkas hållbarhetsutmaningar.
Läs mer om hållbarhetsutmaningarna längre ner.
Idén ska vara ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar.
För att en idé ska vara ekologiskt hållbar ska den inte på något sätt försämra miljön och klimatet. För
att en idé ska vara ekonomiskt hållbar ska kostnaderna inte vara större än intäkterna. För att en idé
ska vara socialt hållbar ska den inte på något sätt bidra till försämrade livsvillkor, exempelvis
försämrad psykisk hälsa, försämrade arbetsvillkor eller färre arbetstillfällen.

Idén ska skapa så stor positiv samhällsförändring som möjligt i Botkyrka.
För att en idé ska skapa positiv samhällsförändring i Botkyrka ska den bidra positiv utveckling för
miljön/klimatet eller människorna som bor där.
Idén ska vara möjlig att genomföra och ha potential att leva vidare.
För att en idé ska vara möjlig att genomföra och ha potential att leva vidare behöver det finnas en
tydlig och realistisk plan för hur det ska gå till, både ekonomiskt och praktiskt.
Idén ska vara innovativ och nytänkande.
The Good Talents metoder bygger på kreativitet och mod - att våga tänka nytt och utmana normer.
Idén bör på något sätt spegla detta.
Idén ska visa prov på hjärta och engagemang.
The Good Talents kultur grundas i gemenskap, inkludering, medmänsklighet och öppenhet. Idén bör
på något sätt spegla detta.

BOTKYRKAS HÅLLBARHETSUTMANINGAR
Alla idéer i tävlingen ska skapa lösningar på en eller flera av Botkyrka kommuns
hållbarhetsutmaningar:
1. Botkyrkaborna har egenmakt genom arbete
Tillgången till arbete, goda arbetsförhållanden och en bra inkomst möjliggör Botkyrkabornas val i livet,
trygga levnadsförhållanden, en meningsfull vardag och god hälsa för individ och familj. Det här
betyder att Botkyrka ska verka för fler arbetstillfällen, arbetsingångar och goda arbetsförhållanden
utifrån medborgarnas behov.

2. Botkyrka, vår plats
Botkyrka behöver säkerställa att kommunen är en inkluderande plats med möjligheter till
medskapande i samhällsbyggandet. Tillgång till trygga och trivsamma boenden och miljöer bidrar till
känslan av sammanhang i Botkyrka och i den egna stadsdelen. Botkyrkaborna ska känna gemenskap
över kommundelarna. Alla ska känna sig inkluderade och ingen ska behandlas negativt på grund av
kön, ursprung, religion, ålder eller identitet. Botkyrkaborna ska trivas och miljön ska inbjuda till ett
aktivt socialt liv genom bland annat naturupplevelser.

3. Utbildning är grunden i Botkyrka
Utbildning och bildning möjliggör arbete, hälsa och ett självständigt liv. Att kunna utveckla sin kunskap
och kompetens blir allt viktigare i en värld som är i ständig förändring. Botkyrkas skolor måste klara av
sitt kompensatoriska uppdrag och ge alla elever förutsättningar att lyckas i skolan. Det är grunden för
att bidra till minskade klyftor i samhället, för att öka tillträdet till arbetsmarknaden och skapa
möjligheter till ett långt liv med god hälsa.

4. Klimat- och miljösmart Botkyrka
Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. Det är bråttom om vi ska klara att hålla den
globala temperaturökningen under högst 2 grader, eller helst 1,5 grader. Vår livsstil och våra
konsumtionsmönster gör att jordens naturresurser förbrukas i allt snabbare takt. Det leder till att
livsutrymmet för många av jordens arter minskar och att arter försvinner i en allt snabbare takt. Den
biologiska mångfalden minskar.

5. Botkyrkaborna är friska och mår bra
God hälsa är en förutsättning för att Botkyrkaborna ska ha ett gott liv, klara skolan, kunna arbeta, vara
delaktiga i samhället och ta till vara sin fulla potential. Med ökande ojämlikhet i samhället ökar även
skillnaderna i hälsa mellan olika invånargrupper. God folkhälsa med minskade skillnader är ett mål
men också ett medel för att nå andra mål. Botkyrka ska säkerställa jämlika förutsättningar för god
hälsa i befolkningen och minskade skillnader mellan grupper i samhället.

6. Tillsammans för sammanhållning och demokrati i Botkyrka
Tillit är grundläggande för en hållbar utveckling och en sådan utveckling kräver insatser som gör att
samhällen håller samman. Mellanmänsklig tillit bidrar till att forma trygga, välfungerande och hållbara
samhällen. När Botkyrkabor i alla livssituationer, områden och grupper har samma möjlighet till
deltagande skapar vi tillit mellan invånarna, de förtroendevalda och den kommunala förvaltningen.

