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Anvisningar för att ansöka om statsbidrag till 

pensionärsorganisationer för 2022 

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 2021 hade Socialstyrelsen 28 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 bi-

dragsåret erhåller statsbidrag enligt förordningen (2000:7) om statsbidrag till handikappor-

ganisationer. 

När kan ni använda medlen? 

Socialstyrelsen betalar ut medlen under 2022 och de kan användas till och med den 31 de-

cember 2022. 

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 2022.  

Hur gör ni ansökan? 

Ansökan görs via Socialstyrelsens e-tjänst. Följ punkterna nedan stegvis:  

1. Innan ni ansöker om bidraget behöver behörig företrädare (eller en person med fullmakt 

från denne) för organisationen ansöka om att bli ombud. Tänk på att vara ute i god tid för 

att ansöka om att bli ombud. Läs mer om ombud på Socialstyrelsens hemsida: https://stats-

bidrag.socialstyrelsen.se/ombud/.  

2. Efter att er ombudsansökan beviljats kan ni ansöka statsbidraget via statsbidragets e-

tjänst. Ni ansöker via webbformuläret som ni hittar via det specifika statsbidragets webb-

plats.  
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Om sökanden inte skyndsamt följer en uppmaning att komplettera ansökan får Socialsty-

relsen pröva ansökan i befintligt skick. 

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. 
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