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§ 13 Idéburen välfärd (FiU28) 
Utskottet fortsatte beredningen av proposition 2021/22:135. 

Ärendet bordlades. 

Finansutskottet beslutade att inhämta Lagrådets yttrande över följande 
lagförslag i följdmotioner till proposition 2021/22:135. 

Förslag till lag om ändring av 1 kap. 2 a § i lagen (2008:962) om 
valfrihetssystem. 

(dnr 1904-2021/22). 

VID PROTOKOLLET Sylvia Fredlund 

RÄTT U 'DRAGET 
INTYGAR Mikael Åsen 

Exp: 2022-04-29: Lagrådet 
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2021/22:FiU98 UTSKOTTETS LAGFÖRSLAG 

BILAGA 3 

Utskottets lagförslag 

Ändring i regeringens förslag till lag om ändring i 

lagen (2008:962) om valfrihet. 

Regeringens förslag Utskottets förslag 

1 kap. 

2 a § 

En upphandlande myndighet far En upphandlande myndighet får 

reservera deltagandet i ett reservera deltagandet i ett 

valfrihetssystem för idaurna valfrihetssystem, som inte omfattas 

organisationer vars allmännyttiga av 7 kap. 3 5S' Hälso- och 

syfte bidrar till att uppnå ändamålet sjukvårdslagen (2017:30), för 

med den tjänst som ska id&urna organisationer vars 

tillhandahållas. allmännyttiga syfte bidrar till att 

För att kunna delta i ett reserverat uppnå ändamålet med den tjänst som 

valfrihetssystem får den id6burna ska tillhandahållas. 

organisationen endast göra sådana För att kunna delta i ett reserverat 

överföringar som är tillåtna enligt 8 § valfrihetssystem får den idapurna 

första stycket lagen (2022:000) om organisationen endast göra sådana 

registrering av id6burna överföringar som är tillåtna enligt 8 § 

organisationer. Vidare får staten, en första stycket lagen (2022:000) om 

region eller en kommun inte ha ett registrering av i&burna 

rättsligt bestämmande inflytande organisationer. Vidare får staten, en 

över den id&unta organisationen. region eller en kommun inte ha ett 

rättsligt bestämmande inflytande 

över den ideburna organisationen. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023. 
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