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Anvisningar för att ansöka om statsbidrag till 

pensionärsorganisationer för 2020 

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela medel till pensionärsorganisat-

ioner. Syftet med statsbidraget är att stödja pensionärsorganisationer som tillvaratar pens-

ionärsgruppers intressen inom ett flertal samhällsområden. Statsbidraget regleras i förord-

ning (2003:752) om statsbidrag till pensionärsorganisationer. 

Bidragets storlek 

Statsbidraget betalas ut under förutsättningen att riksdagen beviljar medel för detta ända-

mål. För 2019 hade Socialstyrelsen 8 miljoner kronor att fördela.  

Vilka kan söka medlen? 

Statsbidrag får lämnas till pensionärsorganisationerna som 

• har minst 30 000 medlemmar 

• är rikstäckande 

• är öppen för alla pensionärer 

• är partipolitiskt obunden. 

 

Medlemskapet i pensionärsorganisationen ska vara frivilligt. Statsbidrag får även lämnas 

till en pensionärsorganisation som inte är rikstäckande eller har minst 30 000 medlemmar 

om det finns särskilda skäl. Statsbidrag får inte lämnas till en  

organisation som för bidragsåret erhåller statsbidrag enligt förordningen (2000:7) om 

statsbidrag till handikapporganisationer. 

När kan ni använda medlen? 

Socialstyrelsen betalar ut medlen under 2020 och de kan användas till och med den 31 de-

cember 2020.  

När behöver Socialstyrelsen ha er ansökan? 

Ansökan om statsbidrag enligt förordning (2003:752) ska vara skriftlig och ska ha kommit 

in till Socialstyrelsen senast den 1 januari 2020. Vi planerar att ge samtliga sökanden ett 

skriftligt besked om beslut under februari 2020.  

Hur gör ni ansökan? 

För att underlätta ansökan har Socialstyrelsen tagit fram en blankett för de uppgifter som 

vi efterfrågar. Ansökan ska vara undertecknad av behörig företrädare för den organisation 

som ansöker om bidraget. I ansökan ska det intygas att de uppgifter som lämnas där är rik-

tiga. 
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Lämna in följande dokument tillsammans med ansökan: 

• organisationens gällande stadgar 

• årsmötesprotokoll 

• handlingar som visar vem som har rätt att företräda organisationen, t.ex. konstituerande 

styrelsemötesprotokoll 

• organisationens fastställda verksamhetsberättelse för närmast föregående räkenskapsår 

• organisationens fastställda balans- och resultaträkning för närmast föregående räken-

skapsår  

• intyg från revisor om medlemsantal 

Ange alla obligatoriska bilagor i ansökningsblanketten genom ett kryss under ”Bifogat” 

eller ange när dokumentet kan lämnas in.  

Skicka den underskrivna ansökan med resterande bilagor per post till:  

Socialstyrelsen  

Statsbidrag 

106 30 Stockholm  

Vad gäller för återbetalning av medel? 

Enligt 11 § förordning (2003:752) om statsbidrag till pensionärsorganisationer får Social-

styrelsen besluta att ett utbetalat bidrag skall betalas tillbaka eller att ett beviljat bidrag 

inte skall betalas ut, om oriktiga eller ofullständiga uppgifter från sökanden är orsak till att 

bidraget felaktigt beviljats. 

 

 

 

 

 


