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Sammanfattning
Länsstyrelsen i Västmanland ställer sig positiva till utredningens förslag och
slutsatser om att upprätta två nya språkcenter för finska och meänkieli.
Främjandet av obruten språkundervisning för barn och unga samt styrgrupp
bestående av språkbärare anser myndigheten vara särskilt positivt. Detta för att
säkra likvärdigheten i språkundervisningen och garantin för språkbärarnas eget
engagemang. Även de geografiska placeringaina av språkcentren är relevant
utifrån att många språkbärare bor relativt nära de föreslagna 01ierna.
Länsstyrelsen väljer att särskilt kommentera följande delar i utredningen.

6.2 Förslag om inrättande av ett språkcentrum för finska
6.2.1 Huvudman och organisation

Länsstyrelsen stöder förslaget om att inrätta ett språkcentrum i finska för
bevarande och revitalisering. Myndigheten delar uppfattningen att det behövs ett
statligt huvudmannaskap för att stötta de offentliga aktörerna inom området.
Länsstyrelsen har i sitt tidigare remissvar till SOU 2017: 19 "Nationella
minoritetsspråk i skolan" påtalat vikten av att skapa kontinuitet i
språkutvecklingen samt att likvärdigheten mellan kommuner ökar. Rätten till sitt
minoritetsspråk varierar för mycket mellan kommuner och ett stärkt stöd skulle
underlätta för fler offentliga aktörer att få ett mer hållbaii arbete i sina
minoritetspolitiska frågor.

6.2.2 Styrning och inflytande

Eftersom Länsstyrelsen har ett samordnande regionalt uppdrag inom mänskliga
rättigheter uppskattar myndigheten förslaget om att inrätta en styrgrupp med
representanter från sverigefinska språkbärare. FN:s kommitte för medborgerliga
och politiska rättigheter föreslår en förstärkning av offentliga organisationers
kunskaper om rättigheter eftersom var fjärde kommun i Sverige saknar
invånardialoger med utsatta invånargrupper. Nationella minoriteter räknas in
bland dessa.
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6.2.3 Uppdrag

Länsstyrelsen delar utredningens förslag om hur huvuduppdraget i att revitalisera
och stärka det finska språket ska utfo1mas. Myndigheten uppskattar prioriteringen
på barn och ungdomar eftersom "Nationella minoritetsspråk i skolan" (SOU
2017:91) påvisade bristerna i att få en sammanhållen kedja med språkutveckling i
skolan. Många sverigefinnar i Västmanland tillhör andra och tredje generationen
och är inte uppväxta med språket. När modersmålsundervisning och språkträning i
minoritetsspråk blir för fragmentarisk går språket förlorat. Länsstyrelsen delar
därför uppfattningen att de revitaliserande språkinsatserna måste vara innovativa,
forskningsbeprövade och ske i samverkan

6.2.4 Geografisk placering

Sju av elva potentiella aktörer i Västmanland är finska förvaltningsområden (sex
kommuner samt Region Västmanland) och procentandelen sverigefinnar är
väldigt hög i länet. Mot bakgrund av detta delar Länsstyrelsen utredningens
förslag att placera språkcentret i Uppsala där Institutet för språk och folkminnen
ligger idag. Eftersom hälften av alla sverigefinnar bor i Mälardalen med omnejd
så är placeringen geografiskt motiverad.

6.3 Förslag om inrättande av ett språkcentrum för meänkieli
Med samma argument som Länsstyrelsen har kring finska språket, så delar
myndigheten även utredningens förslag om meänkieli.

I detta ärende har Landshövding Minoo Akhtarzand beslutat och särskild
sakkunnig inom jämställdhet Torbjörn Messing varit föredragande. I ärendets
slutliga handläggning har även praktikant Kim Talman och länsråd Ulrica Gradin
deltagit.
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