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Beslut vid regeringssammanträde den 15 juni 2017
Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget
Regeringen beslutade den 1 september 2016 att ge en särskild
utredare i uppdrag att bl.a. göra en översyn och analys av lagen
(2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk samt
angränsande frågor. Med utgångspunkt i översynen, Sveriges
internationella åtaganden om mänskliga rättigheter och
regeringens strategi för de nationella minoriteterna (prop.
2008/09:158) ska utredningen föreslå åtgärder i syfte att säkra
efterlevnaden av de nationella minoriteternas rättigheter (dir.
2016:73). Uppdraget skulle enligt direktiven redovisas senast
den 15 juni 2017.
Den särskilda utredaren får nu i uppdrag att även analysera
vad den finlandssvenska gruppen i Sverige har för ställning och
överväga om den ska erkännas som nationell minoritet.
Utredningstiden förlängs. Ett delbetänkande ska lämnas senast
den 15 juni 2017 och uppdraget i övrigt ska redovisas senast
den 15 november 2017.
Finlandssvenskar i Sverige och frågan om erkännande som
nationell minoritet
Med finlandssvenskar avses personer boende i Finland med
svenska som modersmål samt personer med svenska som
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modersmål som flyttat till Sverige från Finland och deras
ättlingar.
Frågan om huruvida finlandssvenskarna i Sverige bör
tillerkännas ställning som nationell minoritet i Sverige har
aktualiserats vid flera tillfällen tidigare. Frågan berördes redan
vid riksdagsbehandlingen i samband med att Sverige ratificerade Europarådets ramkonvention om skydd för nationella
minoriteter (ramkonventionen) och den europeiska stadgan om
landsdels- eller minoritetsspråk (språkstadgan). Den har även
berörts i förarbetena till den nu gällande lagen om nationella
minoriteter och minoritetsspråk. Riksdagen har även behandlat
frågan vid ett antal tillfällen. Vid behandlingen av två motioner
under innevarande riksmöte beslutade riksdagen att tillkännage
att regeringen bör tillsätta en utredning med uppdrag att analysera om finlandssvenskarna bör erkännas som nationell minoritet i Sverige (bet. 2016/17:KU16, punkt 7, rskr. 2016/17:245).
Vilken ställning ska finlandssvenskarna i Sverige ha?
Ramkonventionen och språkstadgan är införlivade i svensk rätt
genom bl.a. lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk
och bestämmelser om modersmålsundervisning i skollagen
(2010:800).
Det finns inte någon fastslagen definition av nationell
minoritet i ramkonventionen, i stället har de kriterier som
tillämpas i Sverige utarbetats nationellt i samband med ratifikationen av ramkonventionen och språkstadgan. Därför finns det
anledning att närmare överväga om den nuvarande ordningen är
ändamålsenlig i förhållande till finlandssvenskarna i Sverige.
Utredaren ska
 analysera vilken ställning finlandssvenskarna i Sverige har
utifrån Sveriges internationella åtaganden om mänskliga
rättigheter och regeringens minoritetspolitiska strategi,
 överväga om och i så fall hur finlandssvenskarna ska ges
ställning som nationell minoritet i Sverige, och
 lämna nödvändiga författningsförslag.
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Redovisning av uppdraget
Utredningstiden förlängs. Ett delbetänkande ska lämnas senast
den 15 juni 2017. Delredovisningen ska bestå av analyser och
förslag i syfte att stärka minoritetspolitiken inom befintligt
ramverk i enlighet med de ursprungliga direktiven.
Uppdraget i övrigt ska redovisas senast den 15 november
2017.
(Kulturdepartementet)

