
 
FEK/EK H 

Ann-Charlotte Johansson, personaladministratör  
Anneli Nilsson Ahlm, ekonom  

  INFORMATION samt RUTIN 1 
 

Skapad: 2017-04-11 
 

Uppdaterad 2017-11-13/K 
 
 

Personaladministratörer vid EHL 

Anställda vid EHL 

 
 
 

Lathund – pension 
 
 

Pensionsåldern uppnås med utgången av månaden före man fyller 65 år. Man har 
som anställd rätt att stanna kvar i anställningen till och med den månad man fyller 
67 år. Man kan även beviljas att gå i delpension från 61 års ålder. 

 
http://www.medarbetarwebben.lu.se/anstallning/att-vara-anstalld/pension 

 
Den som är anställd kan få vägledning inför sin pensionering av Statens 
tjänstepensionsverk (SPV). 

 
Kontaktuppgifter till SPV för den anställde är 
Tfn: 060-18 76 00 
Mail: pension.lu@spv.se 

 
 

Delpension 
 
 

Som statligt anställd kan man få delpension, om prefekt/motsvarande medger det, 
från och med den månad den anställde fyller 61 år och längst till den anställde är 
64 år och 11 månader. Delpension är upp till max 50 % av heltidsarbete. Den 
statliga tjänstepensionen påverkas inte av att man går i delpension. Däremot kan 
den allmänna pensionen påverkas. 

 
Den anställde fyller i blanketten ”Ansökan om ledighet för delpension”. Ladda ner 
ansökan om ledighet för delpension. 

 
Vid frågor om delpension, kontakta pensionshandläggare Heléne Persson vid 
Sektion Personal/Löner och förmåner.  
 
Ansökan efter attest/godkännande av prefekt/motsvarande skickas till 
pensionshandläggaren vid Sektion Personal/Löner och förmåner, hämtställe 23. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Postadress Box 7080, 220 07 Lund Telefon 046-222 00 00 E-post: personal@ehl.lu.se  Webbadress: ehl.lu.se 

http://www.medarbetarwebben.lu.se/anstallning/att-vara-anstalld/pension
http://www.medarbetarwebben.lu.se/anstallning/att-vara-anstalld/pension
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65 år 
 
 

När en person närmar sig 65 år skickar SPV ut en förfrågan om man har för avsikt 
att gå i pension. Detta sker cirka 7 månader innan 65-årsdagen. Om den anställde 
svarar att hen har för avsikt att gå i pension skickar SPV ut underlagen direkt till 
personen. 

 
Kom ihåg att prefekten ska ha SPV-underlaget för påskrift innan originalet 
skickas till ”Löner och förmåner, hst 23”. 

 
 

67 år  
 

När personen närmar sig 67 år skickar SPV ut underlaget cirka 7 månader innan 
personen fyller 67 år. Eftersom anställningen ska avslutas finns i underlaget en 
speciell entledigandeblankett som ska användas. Blanketten är förtryckt med 
namn och personnummer på vederbörande. 

 
Det är institutionen som håller bevakning på att de anställda som ska fylla 67 år 
skickar in sitt entledigande. Detta ska skrivas på av den anställde och prefekt/ 
motsvarande. Därefter skickas entledigandet in minst två månader innan sista dag 
för anställning då personen fyller 67 år. 

 
Se bifogat underlag. 

 
Kom ihåg att prefekten ska ha underlaget för påskrift innan originalet 
skickas till ”Löner och förmåner hst 23”. 



ANSÖKAN OM LEDIGHET FÖR DELPENSION 

Information och riktlinjer finns på Sektionen 
Personals hemsida http://medarbetarwebben.lu.se/ 
anstallning/att-vara-anstalld/pension 

 
 
 

 
Namn Adress Personnummer 

Postnr Ort Tel Anställd som Inst/enhet 

Härmed ansöker jag om ledighet för delpension med ......% av heltid från 
och med .......... 
Jag förbinder mig samtidigt att underrätta arbetsgivaren om jag tar 
annat arbete utöver deltidsarbetet. 

Innehar bisyssla □ Ja fr o m ........ □ Nej 
Datum och underskrift 

Jag har informerat min prefekt/motsv □ Ja □ Nej 

Ansökan skickas till pensionshandläggaren vid Sektionen Personal/Löner 
och förmåner, hämtställe 23. 
Sektionen Personal ansvarar för att yttrande från prefekt/motsv och från 
fakultet inhämtas. 
Delpensionen bekostas fr.o.m. år 2012 i sin helhet av centrala medel. 

Yttrande av prefekt/motsvarande 

 
 
 
 
 
 
 
 
Yttrande från fakultet 

□ Tillstyrkes □ Avstyrkes 
Datum och underskrift Namnförtydligande 

 
Beslut av rektor eller personalchef 

□ Beviljas enligt ansökan □ Beviljas med.....% □ Avslås 
Motivering vid avslag 

Datum och underskrift Namnförtydligande 

 

Pensionshandläggarens noteringar: 

 
 
 

LK 161017/IBe 

□ Tillstyrkes □ Avstyrkes 
Motivering till avstyrkande 

Ersättare kommer att utses □ Ja □ Nej 
Datum och underskrift Namnförtydligande 

 

http://medarbetarwebben.lu.se/


 
 
 

SPV 
 

Datum 
2017-04-10 

 
Personnummer 1(2) 

Kundservice 060-18 76 00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ansökan ·om tjänstepension från din· 
statliga anställning 
Snart fyller du 67 år. Du har rätt att arbeta kvar till och med den månaden du 
fyller 67 år. Om du vill arbeta längre måste du få arbetsgivarens medgivande. 
Vi skickar med en sammanställning av dina anställningsuppgifter och de 
blanketter som du behöver för att ansöka om din tjänstepension. 

Din statliga tjänstepension består av tre delar: förmånsbestämd ålderspension, 
kompletterande ålderspension (Kåpan Tjänste) och individuell ålderspension. 

 

Förmånsbestämd ålderspension 
Så här ansöker du: 

1. Kontrollera uppgifterna och skriv under sammanställningen Dina anställ- 
ningsuppgifter. Kontakta oss om uppgifterna är felaktiga. 

2. Fyll i de tonade fälten på blanketten Begäran om entledigande på grund av 
pensionavgång. 

3. Lämna handlingarna till Löner och Förmåner Hs 23. 
4. Din arbetsgivare skriver under blanketten Ansökan/Anmälan om pensionsför- 

mån och skickar den till oss. Vi behöver den senast tre månader innan du vill 
ha din första utbetalning. 

Kompletterande ålderspension (Kåpan Tjänste) 
och  individuell ålderspension 
Vi börjar betala ut din pension som du har hos Kåpan Pensioner från 1 november 
2020, enligt vad du tidigare har begärt. Om du vill ändra på tidpunkten meddelar 
du det på bifogad blankett, Ansökan om att ta ut pension från Kåpan Pensioner 
efter 65,år. 

Har du valt en annan försäkringsgivare än Kåpan Pensioner för din individuella 
ålderspension kontaktar du dem för att få reda på vilka regler som gäller. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Staten s tjänste pensionsverk   SPV0383a 2016-11 

 



Postadress 851 90 Sundsvall Kundservice 060-18 76 00 E-post kundservice@lspv.se Webbplats www.spv.se 
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SPV 2(2) 

Har du frågor? 
Har du frågor om din statliga tjänstepension är du välkommen att kontakta oss 
på 060-18 76 00 eller på pension.lu@spv.se. Glöm inte att skriva ditt person- 
nummer. 

Vid frågor och ansökan om allmän pension kontaktar du Pensionsmyndigheten 
på 0771-776 776 eller gå in på pensionsmyndigheten.se. 

 
 
 

Med vänlig hälsning 

Statens tjänstepensionsverk 

mailto:pension.lu@spv.se


 
 

 

I Finansiär till pensionsförbättringen 

...... 
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SPV 
 

Ansökan/Anmälan om pensionsförmån 
Avtal 

PA 03/Avdelning II PA 16 
 
 
 

Insändes till 

Statens tjänstepensionsverk 

851 90 Sundsvall 

 
 

FyIIs  I  av arbetsgivaren 

Kontaktperson I E-postadress 

S0""kandens uppg1·tter 
Efternamn I Förnamn Personnummer  
Privat e-postadress Privat mobilnummer 

 
 

Pensionsförmån 

Ålders  ension 
Avsedd att utbetalas fr.o.m. Planerad  avgångsdag 

 

 
 

Pensionsförbättring 
 
 
 
 

r.gJ  Den anställde har tagit del av sammanställningen Dina anställningsuppgifter 

 
Ar betsg1varens underskr1·tt 
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Statens  tjänstepensionsverk 
 

 

Postadress  851 90  Sundsvall Kundservice  060-18 76 00 E-post spv@spv.se Webbplats www.spv.se 

(Ort)  

  

Arbetsgivare 

Lunds universitet 
Lön- eller myndighetskod 
L56416 

SPV pension.Iu@spv.se 
Telefonnummer (även riktnummer) 
060-187600 

 

mailto:spv@spv.se
http://www.spv.se/
mailto:u@spv.se


 
 
 

 

Diarienr. (ifylles av arbetsgivaren) 

 
 
 

Begäran  om entledigande  på  grund av pensionsavgång 
Kontrollera att de förifyllda uppgifterna stämmer och fyll i de färgade fälten. 

 
Arbetsgivare 

I  Lunds universitet  

Personuppgifter 
 

Efternamn och förnamn Personnummer 

Befattning Verksamhetsställe / arbetsort 

 
Härmed säger jag upp min anställning, sista anställningsdag 

-  MM MM 0D 
 

Ort och datum 

Telefon bostaden (inkl. riktnr.) 

Bostadsadress (utdelnings- och ortsadress) 

Underskrift 

Namnförtydligande 

 
Avgångsorsaker 
[8J Ålderspension 
D Förtida uttag, avgår i pensioneringssyfte, livsvarig 
D Förtida uttag, avgår i pensioneringssyfte, temporär 

 
Arbetsgivarens noteringar 

 

 
 
 

Datum Ort 
 
 

Underskrift chef 

 
Namnförtydligande 

 
Originalet  lämnas till  Löner och  Förmåner  Hs 23. 
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KAPAN 
PENSIONER 

 
Ta ut pensionen efter 65 år eller ändra 
period för utbetalningen 

 
1(1) 

 

Kundservice 060-18 75 85 
www.kapan .se 

 
Skicka blanketten till: 
Kåpan Pensioner 
851 90 Sundsvall 

 
 

Bra att veta Innan du fyller I blanketten 
Ta reda på vilka förs-lkrlngar du har. Du hitlaf det i ditt pensionsbesked eller om du loggar In 
på Dina pensionssldor på spv.se. 
Den hir blanketten använder du om du vlD Indra tidpunkten för när du vill börja ta ut din 
pension från Kåpan Pensioner eller Indra perioden för hur länge du vill att pensionen ska 
betalas ut. Mindre kapital betalar vi I vissa fall ut ,om engångsbelopp. 
Kom lhig att skriva vilket datum du vill att pensionen ska börja betalas ut. Det måste du göra 
även om du bara vill indra hur länQe pensionen ska betalas ut. 

 
 

1. Personuppgifter 
Förnamn och efternamn I Personnummer (ååååmmdd -nnnn) 

Utdelningsadress I Postnummer och ort 

E-postadress I Telefonnummer dagtid 

 
2. Jag vill flytta fram utbetalningen av alla mina pensioner från Kåpan Pensioner 

 D  Jag  vill flytta fram utbetalningen i fem år. Jag meddelar  om jag vill ta ut den tidigare.  

3. Jag vill ta ut Kåpan Tjänste eller ändra period för utbetalning 
I år, månad 

Från 
Pensionen ska betalas ut 

D  i 5 år (standard) D livet ut D 
 
annan period 

I antal år och månader (5-20 år) 

 
4. Jag vill ta ut Kåpan Valbar (tidigare Kåpan Alderspension) 

I . I år, månad 
Fran 

 
5. Jag vill ta ut Kåpan Extra eller ändra period för utbetalning 

I år, månad 

Från 
Pensionen ska  betalas ut 

D i 5 år (standard) D 
 
livet ut D 

 
annan period 

I antal år och månader (5-20 år) 

 
6. Jag vill ta ut Kåpan Plus (privat pensionssparande) eller ändra period för utbetalning 
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Datum 

 
 
 

Namnteckning 

I år, månad 

Från 
Pensionen ska betalas ut 

D i 5 år (standard) D 
 

livet ut 0 
 

annan period 

I antal år och månader (5-20 år) 
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