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Förslag till ”Värna språken - förslag till språklag” ( SOU 2008:26) 
Betänkande av språklagsutredningen 
____________________________________________________________ 
 
 
Kulturdepartementet har med remiss den 4 april berett Karlskrona kommun tillfälle att med synpunkter på  
Betänkandet ”Värna språken – förslag till språklag” (SOU 2008:26) 
 
Bakgrund  
En särskild utredning har tillsatts av Kulturdepartementet med uppgift att utarbeta förslag till språklag. Utredaren skall  
ge förslag till språklag där svenska språkets status regleras. Utredaren ska även överväga om det i en sådan lag bör 
införas bestämmelser om de nationella minoritetsspråken och det svenska teckenspråkets ställning och även det 
svenska språket i internationella sammanhang. 
 
Betänkandet 
I betänkandet finns många intressanta och strategiskt viktiga frågor. 
Hur värnar vi språken? Hur har det svenska språket förändrats med Internet? Mångspråkighetens betydelse 
på lång sikt?  Språket som spegel? Barn och ungdomars språks utveckling via olika kommunikationsmöjligheter – 
vilka konsekvenser blir det på kort och lång sikt? 
 
Sammanfattning 
Språket är grundläggande för den enskilda individens möjligheter till social gemenskap. Tillgång till språk är en 
förutsättning för ett bra liv. Utgångspunkter för förslaget är: 
- Svenska språket ska vara huvudspråk i Sverige 
- Svenskan ska vara ett komplett och samhällsbärande språk 
- Den offentliga svenskan ska vara vårdad, enkel och begriplig 
- Alla ska ha rätt till språk: att utveckla och tillägna sig svenska språket, att utveckla och bruka det egna modersmålet 
 och nationella minoritetsspråket och att få möjlighet att lära sig främmande språk 
 
Till grund har också legat handlingsprogram och förslag till språklag från 2002 i betänkandet Mål i min ( SOU 
2002:27) och flera tidigare utredningsarbeten med organisationer och intressegrupper. 
 
Synpunkter 
Vi har tagit del av betänkandet och Karlskrona kommun ställer sig positiv till och tillstyrker förslaget till språklag 
”Värna språken”. 
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