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Pension till dig med förtroendeuppdrag i 
VGR på sammanlagt minst 40 procent av 
heltid enligt PBF-avtalet
Pensionsbestämmelser för förtroendevalda (PBF) 
 
Visstidspension 
Visstidspension kan utbetalas till dig om du fyllt 50 år och avgår från ditt uppdrag efter en 
mandatperiod eller under pågående mandatperiod.1) 

Kravet är att du ska ha haft ditt uppdrag i minst 48 månader eller under två mandatperioder 
direkt efter varandra. 
 
Pensionen utbetalas från det att du lämnar ditt uppdrag till den månad ålderspension utbetalas, 
dock längst tills att du fyller 67 år.  

Du måste ha varit förtroendevald i minst 12 år på minst 40% av heltid för att du ska få full 
pension. 2) 

Din pension samordnas med övrig förvärvsinkomst. Samordningen är 75 procent av 
inkomsten som överstiger 3,5 prisbasbelopp per år. Du lämnar månadsvis löpande dina 
inkomstuppgifter till KPA Pension för samordning. 

Ålderspension 
Ålderspension kan utbetalas till dig tidigast från när du fyller 65 år och avgår från ditt 
uppdrag, eller om du avgår från ditt uppdrag före 65 års ålder och då har rätt till visstids- eller 
sjukpension. 

Du måste ha varit förtroendevald i minst 12 år på minst 40% av heltid för att du ska få full 
pension. 2) 

Pensionen samordnas med din allmänna pension och utbetalas tidigast vid 65 års ålder. 

Sjukpension 
Du kan ha rätt till sjukpension om du inte kan fullgöra ditt uppdrag eller väljas till något nytt 
uppdrag på grund av sjukdom, och därför lämnar ditt uppdrag innan du fyller 65 år. Du måste 
dock ha rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken för att kunna få 
sjukpension.3).  Du har också ett efterskydd i 270 dagar efter att du avgått från uppdraget. 
 

Sjukpension utbetalas under samma tid som du får sjuk- eller aktivitetsersättning och 
samordnas med din eventuella förvärvsinkomst samt din sjuk- eller aktivitetsersättning.  

Efterlevandepension 
Efterlevandepension utbetalas till efterlevande om du har uppdrag eller egenpension (visstid-, 
sjuk- eller ålderspension) vid dödsfallet. Ersättning kan betalas ut till vuxen (make, maka, 



 

 

 

partner och sambo i vissa fall) förutsatt att man varit sammanboende i minst fem år, eller 
sammanboende med barn under tolv år. Ett efterskydd gäller i 270 dagar efter avslutat 
uppdrag. 

Efterlevandepension kan utbetalas i fem år. 

Barnpension 
Barnpension kan utbetalas till efterlevande biologiskt barn eller adoptivbarn. Ersättningen 
utbetalas tills att barnet fyllt 18 år. Vid studier kan ersättning utbetalas längst till och med juni 
månad det år barnet fyller 20 år. 

Avgångsersättning 
Avgångsersättning kan utbetalas till dig om du avgår från ditt uppdrag före 50 års ålder och 
därmed inte har rätt till visstidspension.  
Ersättningen utbetalas från det att du lämnar uppdraget och i 1–5 år, beroende på din 
uppdragstid och din ålder när du avgår från uppdraget.  
Ersättning samordnas med din eventuella förvärvsinkomst. Den kan även upphöra tidigare om 
du får ett nytt uppdrag med pensionsrätt. 
Västra Götalandsregionen betalar ut avgångsersättningen.  

Livränta 
Livränta kan utbetalas till dig om du avgår från ditt uppdrag utan att ha rätt till egenpension 
(visstid-, sjuk- eller ålderspension).  
Livräntan utbetalas från 65 års ålder och samordnas inte med allmän pension eller andra 
inkomster. 

Övergångsbestämmelser för de förtroendevalda som började sitt uppdrag före 1 
januari 2003 
1) Inget krav på att ha uppnått 50 års ålder 
2) Tidstillgodoräkning av uppdragstid/anställningstid från annan kommun och landsting 
3) Inget krav på sjuk- eller aktivitetsersättning 
 
 
Ansökan  
Du måste själv ansöka om din pensionsförmån, livränta respektive avgångsersättning när det 
är dags. Det gör du genom att ringa eller skriva till Västra Götalandsregionens Pensionsenhet  
 
Västra Götalandsregionen 
Regionservice, Pensionsenheten 
405 44 Göteborg 
Telefon: 010-441 00 10  
E-post: pension@vgregion.se 
 

Information 
För administrativa och praktiska frågor kan du vända dig till KPA Pensions Politiker Plus-
tjänst fortroendevalda@kpa.se 

För övriga frågor eller mer information om dina pensionsförmåner kan du kontakta VGR:s 
seniorkonsult på KPA Pension susanne.wallden@kpa.se telefon 0734-235853.  
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