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Arbetsgivarnyckel till PA 03 
 
Arbetsgivarverket meddelar i anslutning till PA 03 följande föreskrifter om utövande av 
arbetsgivarens befogenheter. 
 
Arbetsgivarverket erinrar om att föreskrifterna gäller endast om inte regeringen föreskriver 
något annat. 
 

1. Med arbetsgivaren i 1 § punkt 1 avses när det gäller statliga myndigheter regeringen1. 
Icke-obligatoriska medlemmar i Arbetsgivarverket utöver befogenheten efter samråd 
med Arbetsgivarverket. 
 

2. Befogenhet som tillkommer arbetsgivaren enligt 2 § punkt 3 utövas när det gäller 
statliga myndigheter av vederbörande anställningsmyndighet, såvida inte överordnad 
myndighet bestämmer att befogenheten i stället ska utövas av den överordnade 
myndigheten.  
 
När det gäller icke-obligatoriska medlemmar i Arbetsgivarverket utövas befogenheten 
på motsvarande sätt av respektive medlem.  
 

3. Med arbetsgivaren i 6 § avses när det gäller statliga myndigheter vederbörande 
anställningsmyndighet.  
 
Med arbetsgivaren avses när det gäller icke-obligatoriska medlemmar i 
Arbetsgivarverket respektive medlem. 
 

4. Befogenhet som tillkommer arbetsgivaren i 11 § utövas när det gäller statliga 
myndigheter av en centralmyndighet. Denna får besluta att arbetsgivarens befogenhet 
skall utövas av en underlydande myndighet (motsvarande). Denna myndighet får i sin 
tur besluta att befogenheten skall utövas av en myndighet (motsvarande) som lyder 
under denna.  
 
Med centralmyndighet avses 

• en myndighet under regeringen eller motsvarande, om inte något annat anges 
nedan, 

• den myndighet som regeringen bestämmer beträffande Regeringskansliet och 
kommittéerna,  

• Domstolsverket beträffande de allmänna domstolarna, de allmänna 
förvaltningsdomstolarna, hyres- och arrendenämnderna och 
Rättshjälpsmyndigheten 

• Rikspolisstyrelsen beträffande dels polisväsendet, dels Statens 
kriminaltekniska laboratorium, 

                                                 
1 Se förordningen (1996:1524) med regeringens arbetsgivarnyckel. 



• Universitet och högskola enligt bilaga 1 till högskoleförordningen (1993:100) 
• I annat fall den myndighet (nämnd, styrelse etc.) som frågan närmast rör, men 

om myndigheten lyder under en annan myndighet avses den sistnämnda 
myndigheten. 

 
När det gäller icke-obligatoriska medlemmar utövas befogenheten på motsvarande sätt av 
respektive medlem. 
 
5. Befogenhet som tillkommer arbetsgivaren enligt 33 § utövas av Arbetsgivarverket. 

 
6. Befogenhet som tillkommer arbetsgivaren enligt 6,7 och 8 §§ i bilaga 2 utövas av 

Statens tjänstepensionsverk. 
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