
Motion f
Till Sala kommunfullmäktige a

”Henri i Feministiskt initiativ

kommunens dokument
Sala kommun använder idag han/hon och hans/hennes i dokument där könstillhörigheten
egentligen saknar relevans. Ett exempel på ett sådant dokument år kommunfullmäktiges
arbetsordning. Vi tycker att det år dags att ändra på det och istället införa "hen" som standard.

Språket kan användas för att exkludera eller inkludera människor. Att enbart använda

pronomenen "han" och "hon" år exkluderande. Pronomenet "hen", däremot, år könsneutralt

och inkluderar även dem som inte identifierar sig som man eller kvinna.

Ytterligare en anledning att använda pronomenet "hen" år att förenkla det skrivna ordet,

genom att till exempel skriva "hen" istållet för "han eller hon", "vederbörande" och så vidare.

Pronomenet"hen"har blivitallt vanligare i det svenska språketoch sedan 20 l5finns det med
i Svenska Akademiens Ordlista.Vitycker att Sala kommunska moderniserasitt språkoch bidra
till ökad användning av det hehåndiga och könsneutrala ordet "hen".

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi
o att det könsneutrala pronomenet "hen" ska användas i alla kommunala dokument där

könstillhörigheten är okänd eller ovåsentlig.
o att pronomenet"hen"används i alla nya kommunaladokumentoch förövrigtsuccessivt

införlivas vid revidering av dokument.

Sala, den 24 april 2017

Med bästa hälsningar,

Beatrice Björkskog, Sarah Svensson, Sandra Boström, Feministiskt initiativ Sala
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KommunfullmäktigeiSaIa kommun

Väckesav: Viktor Kärvinge

Motion om att statens närvaro i Sala

HelaSverigemåsteleva.

Salaär utpräglad landsbygdmen ändånärastorstadsregionen.Regeringenharpåtalat behovetavatt

staten mästefinnas representeradävenutanför storstäderna.Dettaför att upprätthållaacceptensen

för myndigheternamen ävenför att avlastaStockholmoch utvecklalandsbygden.

Utflyttningen av myndigheter/statligaverk/bolag skulle innebäraatt enviktig inflyttning skertill de

städer som blir föremål för etableringarna.Salabehövervara enavdessastäder.

Salaliggerpådagspendlingsavståndfrån inte baraStockholmutanflera viktigastäderoch regioner.

Salaär och kan bli ännumer attraktivt för bostadsbyggandemedgâng/cykeiavståndtill tågstationen.

Salahar eller kanskapaattraktiva tomter för etableringav myndigheter-eller andra

organisationer/företag. Det finns till och med mer eller mindre tommahus i bästatänkbaraläge.

Sala behöver växa. Sala har en vision om att vi ska vara 25000 innevånare år 2024.

Kommunfullmäktigeföreslåsbesluta:

att kommunstyrelsenfår i uppdragatt verka för att kontakter tasför kommunensräkningdärSala

kommun visar intresse för att kunna ta dei av den omiokalisering som sker av statliga myndigheter.

Sala 12 april 2017
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Viktor Kärvinge(S)
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