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LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2009-03-02

Närvarande: F.d. justitierådet Inger Nyström, f.d. regeringsrådet
Karl-Ingvar Rundqvist och justitierådet Lars Dahllöf.

Språklag

Enligt en lagrådsremiss den 19 februari 2009 (Kulturdepartementet)
har regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag
till språklag.

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av departementssekreteraren
Michael Staff.

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Den snabba internationaliseringen och samhällsutvecklingen har
medfört en medvetenhet om språkets betydelse för kulturen och
demokratin. Sedan riksdagen i december 2005 beslutat att anta de
språkpolitiska mål som lagts fram i regeringens proposition Bästa
språket – en samlad svensk språkpolitik (prop. 2005/06:2) har nu
föreslagits en språklag.

Den föreslagna lagen innehåller allmänt hållna bestämmelser som
avses vara av övergripande karaktär. Bestämmelserna ger uttryck för
några generella språkpolitiska mål. Därtill ges det allmänna särskilt
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ansvar i vissa hänseenden, dock utan att det av lagtexten går att
utläsa något närmare om innebörden av dessa skyldigheter. Några
regler om tillsyn eller sanktioner har inte kunnat förenas med de
opreciserade lagbestämmelserna.

Att införa en lag av sådan karaktär och utformning framstår från rent
rättsliga synpunkter som en tveksam åtgärd. Det är tydligt att det är
andra aspekter som får bli avgörande när det gäller att ta ställning till
behovet av en språklag och om syftet bakom en sådan lag kan
uppnås.

I lagrådsremissen görs nu emellertid den bedömningen att en
språklag behövs för att ge en tydlig signal om den vikt svenska
språket har. Med en sådan utgångspunkt är det Lagrådets, liksom för
övrigt flera remissinstansers, uppfattning att en lagreglering av
svenskans ställning som huvudspråk närmast bör befästas i grundlag
och inte i vanlig lag. Redan förekomsten av en språklag kan dock
förväntas leda till en ökad medvetenhet hos envar om betydelsen av
språk och deras användning.

I övrigt lämnar Lagrådet med dessa anmärkningar lagförslaget utan
erinran.

