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IIHenII som Standard 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 är kommunfullmäktiges
arbetsordning. Vi tycker att det är 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" är exkluderande. Pronomenet "hen", däremot, är könsneutralt
och inkluderaräven dem som inte identifierarsig som man eller kvinna.

Ytterligareen anledning att använda pronomenet "hen" är att förenkla det skrivna ordet,
genom att till exempel skriva "hen" istället för "han eller hon", "vederbörande" och så vidare.

Pronomenet "hen" har blivit allt vanligare i det svenska språket och sedan 2015 finns det med
i Svenska Akademiens Ordlista. Vi tycker att Sala kommun ska modernisera sitt språk och bidra
till ökad användning av det behändiga och könsneutrala ordet "hen".

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

könstillhörigheten är okänd eller oväsentlig.
o att pronomenet "hen" används i alla nya kommunala dokument och för övrigt successivt

införlivas vid revidering av dokument.

Sala, den 24 april 2.017     
Med bästa hälsningar,

Sida l av 1 Feministisktinitiativ
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YTTRANDE
Motion 2017/648 —"Hen" som standard i kommunens dokument

BAKGRUND
Rubricerad motion har inkommit från Beatrice Björkskog, Sarah Svensson och Sandra Boström

[Feministiskt initiativ).

Motionären yrkar;

o att det könsneutrala p1'on0menet"hen" ska användas i alla kommunala dokument där

könstillhörigheten är okänd eller oväsentlig.

0 att pronomenet "hen" används i alla nyakommunala dokument och för Övrigt
successivt införlivas vid revidering av dokument.

YTTRAN DE

Ett levande språk får ständigt nya ord. Ordet "lien" som könsneutralt pronomen har, under
många år, varit omdebatterat och väcker fortfarande starka för- och emot-känslor.

Hen är en språklig metod att säga att det inte spelar någon roll, i just det sammanhanget där
ordet används, om man är man eller kvinna, pojke eller flicka. I offentliga sammanhang bör
man eftersträva ett könsneutralt språk där det bedöms lämpligt.

Stora grupper tycker dock att "hen" är ett ovant ord. I skriftligt och muntligt språk, riktat till
allmänheten, bör det inte vara för mycket variation i språket. Risken är annars att fokus riktas
mot själva texten och budskapet får en sekundär betydelse.

Rekommendationen är därför att det ska vara tillåtet att ta ställning från fall till fall i vilka
sammanhang ordet "hen" bör användas.

SALAKOMMUN Besöksadress: Stora Torget 1 Jane Allansson
Kommunstyrelsens förvaltning Växel: 0224-74 70 00 Utredare

Box 304 Fax: 0224-188 5G jane.allansson@sala.se

733 25 Sala kDmmun.inf0@sala.se Direkt; 0224.74 70 13

wwwsalasc
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Svar på motion -"Hen" som standard i kommunens dokument

Beatrice Björkskog [Fl] inkom den 24 april 2017 med rubricerad motion.
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar:

0 att det könsneutrala pronomenet "hen" ska användas i alla kommunala

dokument där könstillhörigheten är okänd eller oväsentlig

0 att pronomenet "hen" används i alla nya kommunala dokument och för

övrigt successivt införlivas vid revidering av dokument

Motionärerna skriver att Sala kommun idag använder han/hon och hans/hennes i

dokument där könstillhörigheten egentligen saknar relevans. Språket kan användas
för att exkludera eller inkludera människor. Motionärerna anser att enbart använda

pronomenen "han" och "hon" är exkluderande. Pronomenet "hen" däremot, är

könsneutralt och inkluderar även dem som inte identifierar sig som man eller

kvinna.

Pronomenet "hen" har blivit allt vanligare i det svenska språket och finns sedan
2015 med i Svenska Akademiens Ordlista. Motionärerna anser att Sala kommun ska

modernisera sitt språk och bidra till ökad användning av det könsneutrala ordet

"hen".

Motionen har remitterats till kommunstyrelsens förvaltning.

l yttrandet framgår att ett levande språk ständigt får nya ord. Ordet "hen" som

könsneutralt pronomen har, under många år, varit omdebatterat och väcker

fortfarande starka för-och emot-känslor.

Hen är en språklig metod att säga att det inte spelar någon roll i just det

sammanhanget där ordet används, om man är man eller kvinna, pojke eller flicka.
l offentliga sammanhang bör man eftersträva ett könsneutralt språk där det är

lämpligt.

Stora grupper tycker dock att "hen" är ett ovant ord. l skriftlig och muntligt språk,
riktat till allmänheten, bör det inta vara för mycket variation i språket. Risken är

annars att fokus riktas mot själva texten och att budskapet får en sekundär

betydelse.

SALAKOMMUN
Kommunstyrelsen

Box 304

733 25 Sala

Besöksadress: Stora Torget 1 Carola Gunnarsson

Växel: 0224-74 70 00 Kommunstyrelsens ordförande

Fax: 0224-188 50 carola.gunnarsson@sala.se

k0mrnun.im‘0@sala.se Direkt:0224-?4 71 00
www.sala.se
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Rekommendationen är därför att det ska vara tillåtet att ta ställning från fall till fall i

vilka sammanhang ordet "hen" bör användas.

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att

kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att anse motionen besvarad.

Carola Gunnarsson
Kommunstyrelsenso för nde


