
Ansökan om tjänstepension från Västra Götalandsregionen 

Ansökan skickas till oss senast 3 månader före uttaget (se mer information på sidan 2) 
Namn Personnummer 

E-post Telefonnummer 

Arbetsplats Telefonnummer arbetet 

Pension from (utbetalning begärs from månaden efter du avgått eller gått ner till deltid, tjänstledighet gäller inte) 
År Månad Din sista anställningsdag (inklusive semester/ledigheter) 

□ Hel pension (du avgår helt från anställningen). Livsvarigt uttag

□ Partiell pension (deltid)  Omfattning  ___________ %. Livsvarigt uttag

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

□ Temporär pension, Omfattning   __________% (tidsbegränsat uttag mellan 61–65 år)

Prognos får du från Pensionsenheten. 

Datum och underskrift 

______________       _______________________________________    ___________________________________ 
Datum                          Underskrift                                                                     Namnförtydligande 

Intygas av chef (kontrollera att uppsägning av t.v.-anställning gjorts i minst samma omfattning som pensionsuttaget) 

______________   ______________________________________________ 
Datum        Telefonnummer 

_________________________________________       _______________________________________________ 
Underskrift                                                                             Namnförtydligande 

Har du frågor om prognoser eller övrigt? Ring oss på 010-441 00 10. 

Ansökan skannas och skickas till pension@vgregion.se eller till 

Västra Götalandsregionen, Pensionsenheten, Regionens Hus, 405 44 Göteborg. 
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Så här ansöker du om tjänstepensionen hos Västra Götalandsregionen 

Pension betalas alltid ut för hel månad och från den första i månaden. Uttag begärs from månaden 
efter din anställning är avslutad/ändrad. Tjänstledighet berättigar inte till uttag. 

Helt uttag eller Partiellt/deltidsuttag: Pensionen betalas ut livsvarigt. För att ta ut hel pension måste 
din anställning vara avslutad. För att ta ut deltidspension måste din anställning minskas i minst 
motsvarande grad. (Exempel: om din anställning är 60% så kan du ta ut 40% pension).  

Temporärt uttag: Pensionen betalas ut from uttagsmånaden och fram tom månaden innan du fyller 
65 år med ett komprimerat belopp, och eventuellt kvarstående belopp betalas sedan ut livsvarigt. 
Detta gäller endast för dig som har en IPR. 

Här säger du upp din anställning: https://insidan.vgregion.se/forvaltningar/regionservice/min-
anstallning/arbetstid-och-ledighet/uppsagning 

Olika pensionstyper 

IPR = Intjänad Pensionsrätt per 1997-12-31 = Anställningstid from tidigast 28 år tom 1997-12-31. 
Denna del kan tas ut livsvarigt eller temporärt före 65 års ålder. 

FÅP = Förmånspension = För dem som har löner över 7,5 prisbasbelopp. Denna del är alltid livsvarig. 

PA-KL = Om du har en pågående sjukersättning (sjukpension) från tid före 1998-01-01 och 
fortfarande = Kommunal bruttopension. Denna pension är inte redovisad någonstans utan du måste 
ringa pensionsenheten för att få informationen. 

PA-KL livränta = Denna pension kan gälla för dig som slutat hos VGR före 1998-06-30 men blivit 
återanställd. Livräntan utbetalas alltid automatiskt vid 65 år. Denna pension är inte redovisad 
någonstans utan du måste ringa pensionsenheten för att få informationen. 

Avgiftspension = From 1998-01-01 och framåt. Denna del finns hos det bolag/bank som du har fått 
välja. Här kan man välja antal uttagsår, här kan även återbetalningsskydd finnas. Hitta ditt valda 
bolag/bank på www.pensionsvalet.se eller ring 020 - 650 111. 

Privata eller statliga arbetsgivare = Dessa måste du själv ta kontakt med. 

Allmän pension = Ansökan och information hittar du på www.pensionsmyndigheten.se 

Har du frågor om prognoser eller övrigt? Ring oss på 010-441 00 10. 
Ansökan skannas och skickas till pension@vgregion.se eller till 
Västra Götalandsregionen, Pensionsenheten, Regionens Hus, 405 44 Göteborg. 
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