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  Språkrådet 
 

Protokoll 2018/2 
 
Tid:  9 april 2018 kl. 10.00 -11.30 

Plats:  Konferensrum Utbådan, Ålands landskapsregering  

Deltagare:  Lantråd Katrin Sjögren, ordförande  

  Chefsjurist Michaela Slotte  

Avdelningschef Rainer Juslin  

Kommundirektör Erik Brunström, Ålands Kommunförbund (delvis) 

VD Ålands näringsliv Anders Ekström 

Senior rättssakkunnig Niclas Slotte, språkrådets sekreterare 

  

Inbjudna gäster:  Ålands delegater i Svenska Finlands folkting: 

Jonny Andersen 

Ingrid Johansson 

Annette Holmberg-Jansson 

Veronica Thörnroos (delvis) 

Harry Jansson 

Runa-Lisa Jansson (delvis) 

 

Övriga närvarande:  Isac Nordberg, praktikant, Ålands Näringsliv 

   

 

Förhinder:  Landshövding Peter Lindbäck 

Förvaltningssekreterare Anita Husell-Karlström 

Sara Kemetter 

 

1.  Mötets öppnande 

Ordförande öppnade mötet och hälsade ledamöter och inbjudna gäster 
välkomna.  

 

2.  Godkännande av dagordning 

 Godkänd. 

 

3.  Diskussion om gemensamma språkpolitiska frågor 

1. Allmän diskussion om språksituationen i Finland och på Åland samt om 
Folktinget och dess arbete. 
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Jonny Andersen presenterade arbetet i Folktinget och berättade att den 
åländska gruppen nu blivit tredje störst och fått en viceordförande post. 
Jonny är viceordförande.  

 

Av den allmänna diskussion som fördes vid mötet kan följande konstateras: 

 

Justitiekansler Tuomas Pöysti har intresse av att besöka Åland. Han borde 
inbjudas innan sommaren dels för diskussion av språkfrågor dels för 
diskussion av andra självstyrelsepolitiska frågor. JK kan inte göra så mycket 
åt lagstiftningen men kan däremot följa upp hur den tillämpas. I 
sammanhanget påpekades det att problemen inte är strukturerna eller 
lagstiftningen utan i den praktiska tillämpningen. 

 

Årets session i folktinget var bara under en dag och Ålands roll uppskattas 
mycket i samarbetet i folktinget. De åländska synpunkterna på olika 
skeenden i samhällsutvecklingen uppskattas. Språkförsöket med att 
avskaffa den s.k. tvångssvenskan berördes och det konstaterades att det 
inte förefaller ha fallit väl ut. 

Parterna var överens om att det vore bra med en förnyad träff i januari 
2019 så att man kan diskutera ev. initiativ m.m. innan nästa 
folktingsession.  Jonny Andersen kommer att försöka hålla kontinuerlig 
kontakt med ordförande och sekreterare i syfte att koordinera arbetet.  

 
 

2. Språkrådet har diskuterat möjligheten med en förenklad form av klagan till 
JK/JO för att förenkla klagan för medborgarna på bristande svenskspråkig 
service. Samtidigt har en sådan upprättats av Svenska Finlands folkting 
som riktar sig till folktinget. 

 
Se: https://www.folktinget.fi/sv/kontakt/sprakskyddsanmalan/ 

 
Vad är erfarenheterna av denna? och hur går diskussionen i folktinget kring 
dessa frågor? 
 
Klagomekanismen diskuterades och det konstaterades att man försöka 
hjälpa till att marknadsföra Folktingets klagomålsmekanism alternativt 
skapa en egen. Konstaterades att man måste få privatpersoner att anmäla 
samtidigt behöver det offentliga Ålands språkproblem samlas. 
Landskapsregeringen har en viktig roll i insamlandet av det offentligas 
språkproblem. I fråga om det offentliga Åland bör landskapsregeringen 
samla in vilka problem som uppkommer och försöka sammanställa dem. 
Eventuella klagomål måste vara ordentligt underbyggda för att i praktiken 
leda till något konkret.  

 

https://www.folktinget.fi/sv/kontakt/sprakskyddsanmalan/
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När det gäller språk i samband med näringsliv och handel så är 
problematiken svårare, eftersom det inte finns tydlig reglering, än när det 
gäller i förhållande mellan myndigheter eller mellan myndigheter och 
privatpersoner. I allmänhet gäller kundens språk men problemet uppstår i 
och med att den åländska marknaden är liten och i vissa fall uppdelad så 
att Åland hör till Finlands marknadsområde (tex upphovsrätt). 

 

3. Vad planerar de åländska delegaterna för initiativ i Svenska Finlands 
Folkting samt vilka frågor ligger nu på dagordningen? Finns behov av 
samordning med landskapsregeringen och språkrådet?  
 
Ett dokument om de motioner som lades vid Folktingets session 7 april 
2018, varav många var från de åländska delegaterna, delades ut vid mötet. 
En allmän diskussion fördes. Ordförande konstaterade att delegaternas 
arbete i Folktinget uppskattas och värdesätts.  

 

4. Övriga ärenden  

 Inga övriga ärenden togs till behandling. 

 

5.  Nästa möte 

Nästa möte sker på kallelse.  

 

6. Mötet avslutas 

 Mötet avslutades kl 11.30 

 

 

 

 

 

 

Lantråd Katrin Sjögren, ordförande  Senior rättssakkunnig, Niclas 
Slotte, sekreterare 

 


