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VERKSAMHETSSTADGA FÖR HELSINGFORS STADS RÄDDNINGSVERK
1 Kap. Räddningsverkets verksamhetsområde och organisation
Bestämmelser om räddningsverkets verksamhetsområde ingår i 4 kap.
6 § i förvaltningsstadgan.
Räddningsverket sköter räddningsväsendet och producerar prehospital akutsjukvård i den omfattning som överenskommits med den som
ordnar vårdtjänster.
I 16 kap. 11 § i förvaltningsstadgan föreskrivs det om räddningsnämndens befogenheter och i 12 § om räddningskommendörens befogenheter.
1 §

Räddningsverkets avdelningar
I förvaltningsstadgan föreskrivs att det är räddningsnämndens uppgift att besluta om den högsta organisationen i räddningsverket.
Den nya räddningsnämnden inleder sitt arbete efter 1.6.2017 varför
stadsstyrelsens ledarskapssektion har beslutat att räddningsverket
har tre avdelningar(HEL 2016-013112).
Förvaltnings- och utvecklingsavdelningen
Förvaltnings- och utvecklingsavdelningen ansvarar för

1 att göra en riskanalys för räddningsväsendet och att uppdatera
denna,

2 att sköta befolkningsskyddsplaneringen och att samordna befolkningsskyddsverksamheten vid stadens olika förvaltningar och affärsverk,

3 att sköta utvecklings-, planerings- och beredningsuppgifter anknutna till räddningsverksamhet, till förebyggande av och beredskap för olyckor och till produktion av prehospital akutsjukvård,

4 att sköta tillsynen över sotningen,
5 att sköta planering och uppföljning av räddningsverkets driftsekonomi samt att ordna tjänster för ekonomiförvaltning, personal,
kommunikation och allmän förvaltning.
Räddningsavdelningen
Räddningsavdelningen ansvarar för
1 räddningsverksamheten, uppgifter i samband med förebyggande av och
beredskap för olyckor samt den prehospitala akutsjukvård som
ålagts verket,
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2 samarbete med avtalsbrandkårer i enlighet med de avtal som ingåtts,
3 oljebekämpning i enlighet med det som separat föreskrivs som
räddningsväsendets uppgift.
Tekniska avdelningen
Tekniska avdelningen ansvarar för

1 planering och uppföljning av investeringar,
2 stödtjänster för informationsförvaltning, materialförvaltning,
materiel- och fastighetsunderhåll och övriga tekniska stödtjänster.
I denna verksamhetsstadga föreskrivs det om räddningsverkets organisation på lägre nivå än avdelningsnivå.
2 kap. Ledning av räddningsverket
1 §

Räddningskommendören
Räddningsverkets verksamhet leds av räddningskommendören som utför
de uppgifter som stadsmiljösektorns sektorchef har bestämt.
Bestämmelser om räddningskommendörens befogenheter ingår i 16 kap.
12 § i förvaltningsstadgan. Om inte något annat är föreskrivet ska
räddningskommendören

1 godkänna en verksamhetsstadga för räddningsverket,
2 fastställa en villkorlig anställning i tjänsteförhållande som
nämnden fattat beslut om,

3 besluta om vilka som har rätt att godkänna fakturor, betalningsanvisningar och memorialverifikat och hur godkännandeförfarandet
ska organiseras,

4 besluta om rätten att använda bankkonton och hur övervakningen
av användningen ska organiseras,

5 besluta om fördelningen av kontantkassor inom sitt arbetsfält.
Om inte något annat är föreskrivet om befogenheterna, ska räddningskommendören besluta eller godkänna grunder och gränser inom
vilka en tjänsteinnehavare beslutar om

1 ansökan om myndighetstillstånd som hör till räddningsverkets verksamhetsområde,

2 skadestånd då staden är skadeståndsskyldig i sådant som gäller
räddningsväsendet, eller då det anses vara skäligt att ersättning betalas,
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3 jourorganisationen för räddningsverksamheten och den prehospitala
akutsjukvården,

4 uniformer och andra tjänstedräkter,
5 vite, hot om tvångsutförande och hot om avbrytande i fall som
avses i räddningslagen och godkännande av grunder enligt vilka
en annan räddningsmyndighet kan fatta beslut om detta,

6 överföring av en tjänsteinnehavare till ett annat tjänsteförhållande inom räddningsverket,

7 anställande av räddningsverkets övriga tjänsteinnehavare och arbetstagare.
Räddningskommendören leder räddningsverksamheten om han eller hon
har den behörighet för detta som räddningslagen kräver.
2 §

Avdelningschefer
Räddningsnämnden beslutar om räddningsverkets organisation på avdelningsnivå och anställer avdelningscheferna.
Förvaltningschefen är chef för förvaltnings- och utvecklingsavdelningen. Räddningsdirektören är chef för räddningsavdelningen.
Tekniska chefen är chef för tekniska avdelningen.

3 §

Avdelningschefernas befogenhet
Avdelningscheferna leder avdelningarnas verksamhet och ansvarar
för att målen uppnås. Till avdelningschefens uppgift hör dessutom
att utföra de uppgifter som räddningskommendören bestämmer.
Räddningsdirektören har till uppgift att leda räddningsverksamheten då räddningskommendören inte har den behörighet som krävs
enligt räddningslagen.

4 §

Chefer underställda avdelningscheferna
Cheferna underställda avdelningscheferna leder den verksamhet de
har ansvar för och ser till att målsättningarna nås. Till chefens
uppgift hör dessutom att utföra de uppgifter som räddningskommendören och avdelningschefen bestämt.
Cheferna ansvarar för att målsättningarna enligt linjeledningen och
matrisstyrningen mellan avdelningar och funktioner tillämpas vid
ledningen av verksamheten.

5 §

Teamledare
I räddningsverkets organisation kan det ingå team som har ordnats
enligt processer över avdelningsgränserna eller inom en verksamhetsenhet.
Teamledaren leder teamets verksamhet och ansvarar för att teamet
når sina målsättningar. Dessutom utför teamledaren de uppgifter som
avdelningschefen eller den chef som styr teamets verksamhet har bestämt.
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6 §

Ställföreträdare
Då räddningskommendören är förhindrad sköts hans eller hennes uppgifter av en tjänsteinnehavare förordnad av räddningsnämnden. Räddningskommendörens ställföreträdare är följande i ordningsföljd:
Räddningsdirektören, tekniska chefen, förvaltningschefen, räddningschefen.
Då en avdelningschef är förhindrad sköts hans eller hennes uppgifter av en tjänsteinnehavare förordnad av räddningskommendören.
Då en chef som lyder under avdelningschefen är förhindrad sköts hanes eller hennes uppgifter av avdelningschefen eller av en ställföreträdare förordnad av avdelningschefen.

7 §

Behörighetsvillkor
I 23 kap. 1 § i förvaltningsstadgan föreskrivs det om räddningskommendörens behörighetsvillkor. Behörighetsvillkor för räddningskommendören är högre högskoleexamen, erfarenhet av ledarskap och utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i ﬁnska och nöjaktiga
muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.
Räddningsnämnden beslutar om avdelningschefernas behörighet.
Behörighetsvillkor för räddningsdirektören är högskoleexamen inom
räddningsbranschen eller examen som krävs i befälstjänst i räddningsbranschen och examen minst på institutnivå. Erfarenhet av administration och ledarskap är också ett behörighetsvillkor.
Behörighetsvillkor för förvaltningschefen och tekniska chefen är
högre högskoleexamen och erfarenhet av administration och ledarskap.
Behörighetsvillkoren för den övriga personalen bestäms av den som
beslutar om anställningen, med beaktande av det som särskilt föreskrivs.

3 kap Förvaltnings- och utvecklingsavdelningen
Förvaltningschefen svarar för planering, styrning och utveckling av
räddningsverkets driftsekonomi samt för att ordna ekonomiförvaltningen. Dessutom ansvarar förvaltningschefen för den strategiska
personalledningen, förhandlingar och samarbete, belöningspolicy
samt bedömningen av uppgifternas kravnivå.
1 §

Akutvårdschefens uppgifter
Akutvårdschefen har till uppgift att planera, styra och utveckla
produktionen av prehospitala akutsjukvårdstjänster i Helsingfors.
Akutvårdschefen gör upp planer, anvisningar, verksamhetsmodeller
och system i enlighet med avtalet som gäller produktionen av
prehospitala akutsjukvårdstjänster.
Akutvårdschefen svarar för att de ovan nämnda planerna inte står i
strid med räddningsverkets planer i den dagliga verksamheten, vid
storolyckor, vid störningar under normala förhållanden eller undantagsförhållanden samt att den prehospitala akutsjukvården utvecklas
i smidigt samarbete med räddningsområdena.

2 §

Stabschef
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Stabschefen har till uppgift att utveckla, upprätthålla och koordinera räddningsverkets strategi- och årsplaneringsprocess och verksamhetsstyrning samt att ansvara för mätning och analys av verksamheten bortsett från de planeringsuppgifter som förvaltningschefen
ansvarar för.
Stabschefen koordinerar räddningsverkets årsplanering utgående från
beslutet om servicenivå och räddningsverkets strategi, följer upp
verksamhetens mål, främjar transparensen i planeringsprocessen och
lyfter fram orsakssamband i verksamheten.
Dessutom har stabschefen i uppgift att utarbeta verksamhetsmodeller
och system för att bibehålla räddningsväsendets lägesbild, för responsplaneringen och för den operativa ledningens stöd samt att se
till att dessa funktioner är förenhetliga med den operativa ledningens processer.
Stabschefen ansvarar även för kansli-, traditions- och pr-verksamheten vid räddningsverket.
3 § Personalchef
Personalchefen har till uppgift att planera, styra och utveckla
räddningsverkets personaladministration utom de uppgifter inom personaladministration och kompetenshantering som förvaltningschefen
ansvarar för.
Personalchefen utarbetar planer, anvisningar, verksamhetsmodeller
och system för räddningsverkets personaladministration i smidigt
samarbete med räddningsområdena. Personalchefen svarar för att personaladministrationen sköts effektivt och att beslutsfattandet i
personalfrågor är jämlikt och snabbt.
4

§ Personalutvecklingschef
Personalutvecklingschefen har till uppgift att planera, styra och
utveckla helheten kompetenshantering och personalutveckling vid
räddningsverket. Räddningsskolan är ett kompetenscentrum som lyder
under chefen. Personalutvecklingschefen, i samarbete med räddningsverkets funktioner, utarbetar planer, anvisningar, verksamhetsmodeller och system för att kartlägga räddningsverkets kompetensbehov
och för utveckling av hela räddningsverkets personal.
Personalutvecklingschefen ansvarar för att kompetensen och personalutvecklingen motsvarar verksamhetens behov och att utvecklingen planeras och genomförs kostnadseffektivt och med genomslagskraft i smidigt samarbete med räddningsområdena och med hänsyn till begränsningarna inom räddningsväsendets och den prehospitala akutsjukvårdens dagliga verksamhet.

5

§

Räddningsväsendets planeringschef
Räddningsväsendets planeringschef har till uppgift att planera,
styra och utveckla räddningsväsendet som en helhet i Helsingfors i
samarbete med räddningschefen och räddningsdirektören. Räddningsväsendets planeringschef utarbetar planer, anvisningar, verksamhetsmodeller och system för räddningsverksamhetens och övervakningens
dagliga beredskap, verksamhet och beredskap inför storolyckor samt
sammanjämkar övervakningsverksamheten och säkerhetskommunikationen.
Räddningsväsendets planeringschef svarar för att räddningsväsendets
dagliga verksamhet är sömlöst integrerad med produktionen av den
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prehospitala akutsjukvården, beredskapen inför storolyckor och undantagsförhållanden samt för att verksamheten planeras och utvecklas i smidigt samarbete med räddningsområdena.
6 §

Beredskapschef
Beredskapschefen har till uppgift att, med hänsyn till den prehospitala akutsjukvården, styra och utveckla räddningsväsendet samt verksamheten kring planering av och beredskap för befolkningsskydd inom
Helsingfors stads förvaltningar och affärsverk och räddningsväsendet
vid störningar under normala förhållanden. Beredskapschefen svarar
för beredning och styrning av strategin för räddningsverkets beredskapsverksamhet.
Beredskapschefen svarar för att de ovan nämnda planerna, anvisningarna, verksamhetsmodellerna och systemen är anpassade till räddningsverkets verksamhetsmodeller som gäller beredskap inför storolyckor. Beredskapschefen svarar dessutom för att verksamheten planeras och utvecklas i smidigt samarbete med räddningsområdena.

7 §

Säkerhetschefens uppgifter
Säkerhetschefen svarar för räddningsverkets interna riskhantering
och interna säkerhet med hänsyn till passer-, data- och övrig säkerhet.

8 §

Forskningschefens uppgift
Forskningschefen svarar för räddningsverkets riskanalys och beredning av beslutet om servicenivån samt koordinerar och utför forskning för att utveckla räddningsväsendet och som stöd för beslutsfattandet inom räddningsverket.

9 §

Kommunikationschefens uppgift
Kommunikationschefen ansvarar för planering, organisering och koordinering av räddningsverkets interna och externa kommunikation.
Dessutom ansvarar kommunikationschefen för att informeringen och
säkerhetskommunikationen utvecklas och planeras i smidigt samarbete
med räddningsområdena och övriga funktioner.

4 kap.

Räddningsavdelningen
Räddningsdirektören ansvarar för räddningsverksamhetens och den
prehospitala akutsjukvårdens operativa beredskap samt för verksamhet som förebygger olyckor. Dessutom är räddningsdirektören förman
för brandmästargruppen.
Brandmästarna, räddningsväsendets fältchefer samt den prehospitala
akutsjukvårdens fältchef lyder under räddningschefen då de är i operativ jourberedskap.

2 §

Räddningschef
Räddningschefen har till uppgift att koordinera, styra och övervaka
räddningsväsendets serviceproduktion i enlighet med räddningsdirektörens riktlinjer och beslut.
Räddningsdirektören stöder planeringschefen i räddningsväsendets
planeringsprocess och ansvarar för att de mål som ställts för rädd-
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ningsväsendets avdelningar nås och att verksamhetsmodeller, rapportering och system används koordinerat inom räddningsområdena enligt
de uppgjorda planerna, anvisningarna och verksamhetsmodellerna både
inom räddningsverksamheten och inom övervakningen.
Dessutom är räddningschefen förman för områdescheferna.
3 §

Räddningsväsendets områdeschefer
Räddningsväsendets områdeschefer har till uppgift att leda verksamheten i räddningsväsendets områden.
Chefen för räddningsväsendets mellersta område ansvarar för verksamheten inom områdesenheterna Hertonäs, Berghäll och Kottby.
Chefen för räddningsväsendets västra område ansvarar för verksamheten inom områdesenheterna Skillnaden, Haga, Busholmen och Sveaborg.
Chefen för räddningsväsendets östra område ansvarar för verksamheten inom områdesenheterna Malm och Mellungsby.
Serviceproduktionen på områdena styrs enligt anvisningarna från
förvaltnings- och utvecklingsavdelningen. Områdeschefen har till
uppgift att leda den olycksförebyggande verksamheten på området,
beredskapen, säkerhetsutbildningen samt riskanalysen och säkerhetssamarbetet på lokal nivå. Dessutom svarar områdeschefen för räddningsverksamhetens och den prehospitala akutsjukvårdens beredskap
och kompetens på sitt område under normala förhållanden och undantagsförhållanden.
Räddningskommendören beslutar om områdenas personaldimensionering.

4 §

Ledande äldre brandinspektören
Ledande äldre brandinspektören lyder under räddningsdirektören och
ansvarar för brandsäkerhetsgruppens verksamhet samt för frågor i
samband med rådgivning och utveckling av skyddsrumsbyggande.

5 kap.

Tekniska avdelningen
Tekniska chefen ansvarar för planering av räddningsverkets investeringsfinansiering och ansökan av finansiering samt verkställer investeringar.

2 §

Upphandlingschefens uppgifter
Upphandlingschefen leder reparations- och upphandlingsenheten och
svarar för den service och reparation som verkets tekniska funktionsberedskap kräver, såvitt dessa inte ligger på någon annan chefs
ansvar. Dessutom koordinerar och konkurrensutsätter upphandlingschefen verkets upphandling av material och inventarier.
Upphandlingschefen och projektkoordinatorn svarar för koordinering
och finansiell planering av räddningsverkets investeringar under
ledning av tekniska chefen.

3 §

Försörjningsberedskapschefens uppgifter
Försörjningsberedskapschefen har till uppgift att planera, styra
och utveckla räddningsverkets försörjningsberedskap samt lagring av
material som hör till denna.
Försörjningsberedskapschefen styr och gör själv upp planer, verk-
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samhetsmodeller och system för att trygga räddningsverkets försörjningsberedskap.
Försörjningsberedskapschefen svarar för att de ovan nämnda planerna
inte står i strid med räddningsverkets planer i den dagliga verksamheten, vid storolyckor, vid störningar under normala förhållanden
eller undantagsförhållanden samt att försörjningsberedskapen utvecklas i tätt samarbete med verkets övriga funktioner och enheter.
4 §

Projektkoordinator
Projektkoordinatorn ansvarar för hanteringen av räddningsverkets
projektportfölj och för anpassning av projekten. Dessutom ansvarar
projektkoordinatorn för koordinering av utvecklingen av den teknik
som verket använder, för främjande av användningen och kvaliteten
samt för ekonomisk-teknisk uppföljning och konsultation av räddningsverkets projekt.

5 §

Driftschefens uppgifter
Driftschefen leder driftsenheten och ansvarar för underhåll, hyrning och upprätthållande av beredskapen för de fastigheter, områden, lokaler och konstruktioner som behövs i verksamheten samt för
den tekniska beredskapen i bergsskyddsrummen.

6 §

Materialchefens uppgifter
Materialchefen leder materialenheten och ansvarar för planering och
anskaffning av det material som verket använder.

7 §

Byggchefens uppgifter
Byggchefen leder lokalenheten och ansvarar för disponentuppgifter,
expertuppgifter vid planering av bastanta skyddsrum i berg eller
armerad betong, verkets byggnadsplanering samt byggnads- och byggherreuppgifter.

8 §

Informationsförvaltningschefens uppgifter
Informationsförvaltningschefen leder informationsförvaltningsenheten och ansvarar för verkets datateknik, säkerhetsteknik, kommunikations- och telesystem samt elektronikservice och datatekniska
säkerhet.

6 kap. Ledning av räddningsverksamheten
1 §

Räddningskommendören P1 har den högsta beslutanderätten i frågor
som gäller räddningsverkets operativa beredskap.

2 §

Jourorganisation
P30 tillsammans med räddningsverksamhetens fältchefer ansvarar för
räddningsverksamhetens operativa ledning. P30 är befäl för räddningsverksamhetens fältchefer i ärenden som gäller den operativa
verksamheten.
P30 har den högsta beslutanderätten i räddningsverksamhetens jourorganisation. Räddningsväsendets fältchef är befäl över alla sina
underordnade i alla frågor som gäller den operativa ledningen.

HELSINGFORS STAD
RÄDDNINGSVERKET

VERKSAMHETSSTADGA

9

1.2.2017
3 §

Utvidgad ledarskapsorganisation
Utöver P30 och P40 är räddningskommendören(P1), räddningsdirektören(P2) och vid behov en grupp förordnade befälhavare i ledningsberedskap (P20).
P1 övertar ledningsansvaret vid en storolycka eller då jourorganisationens ledning kräver stöd. Om P1 inte är anträffbar övergår
ledningsansvaret på P2 eller i andra hand på P20.
Vid behov grundar chefen för räddningsverksamheten en stab för att
stödja ledningen. Personalen utses för detta ändamål enligt en separat plan.

7 kap.

Ledning av den prehospitala akutsjukvårdens fältverksamhet

1

§

Den jourhavande akutsjukvårdsläkaren P10 har ansvar för den dagliga
ledningen av den prehospitala akutsjukvården och då P10 är förhindrad, den prehospitala akutsjukvårdens jourhavande fältchef P11. Vid
en storolycka är den jourhavande akutsjukvårdsläkaren P10 sjukvårdschef.

2

§

Chefen för räddningsverksamheten har det allmänna ledaransvaret vid
räddningsuppdrag i enlighet med räddningslagstiftningen.

3

§

Vid ett enskilt uppdrag har den i uppdraget deltagande personen
inom akutsjukvården med den största vårdberedskapen ledaransvaret
för den prehospitala akutsjukvårdsverksamheten.

8 kap. Beslutsfattande i ekonomiska ärenden
I enlighet med 16 kap. 11 § i förvaltningsstadgan har räddningsnämnden befogenhet i vissa ekonomiska ärenden.
Räddningsnämnden beslutar om tjänsteinnehavarnas befogenheter för
upphandling.
Enligt förvaltningsstadgan beslutar räddningskommendören om vilka
som har rätt att godkänna fakturor, betalningsanvisningar och
memorialverifikat och hur godkännandet ska organiseras.
Räddningsverkets tjänsteinnehavare har befogenhet att godkänna fakturor eller betalningar till samma eurobelopp som de har befogenhet
för upphandling.
Avdelningschefen godkänner memorialverifikat upp till 10.000 euro.
Räddningskommendören eller den avdelningschef som ansvarar för budgeten till vilket memorialverifikatet hör godkänner memorialverifikat vars belopp överstiger 10.000 euro.
Förvaltningschefen beslutar om förfarandet vid beställningar och
godkännande av fakturor.
9 kap. Beslutsfattande i personalärenden
Enligt förvaltningsstadgan anställer räddningsnämnden dem som är
direkt underställda räddningskommendören.
Räddningskommendören anställer cheferna som är underställda avdelningscheferna samt följande tjänsteinnehavare: brandmästare, brandinspektör, befolkningsskyddsplanerare. Den personaladministrativa
befogenheten i samband med dessa uppgifter hör i övrigt till respektive persons chef. Räddningskommendören beslutar om vilka som
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innehar uppgifterna.
Avdelningschefen väljer sina övriga underställda och anställer
visstidspersonal för de övriga underställda, förutom dem som anställs av räddningskommendören.
Den som anställer beslutar om att ett tjänsteförhållande ska upphöra, om permittering samt om ändring av ett tjänsteförhållande
till ett arbetsavtalsförhållande.
Tjänsteinnehavarna beslutar om övriga personalärenden enligt den
bifogade tabellen.
10 kap. Räddningsverkets ledningsgrupp
Räddningskommendören är ordförande för räddningsverkets ledningsgrupp och de övriga medlemmarna är förvaltningschefen, räddningsdirektören, räddningschefen, tekniska chefen och samarbetsombudet som
representerar personalen. Ledningsgruppen antar en sekreterare.
11 kap. Samarbete
Det representativa samarbetet som avses i Helsingfors stads samarbetsavtal förverkligas vid räddningsverket i en personalgrupp där
förvaltningschefen är ordförande (protokoll om samarbete 4.6.2014).
12 kap. Allmänna administrativa bestämmelser
1 §

Utfärdande av handling
Den avdelningschef som är ansvarsperson för ett personregister beslutar om att en handling lämnas ut (14 § i MyndOffL). Beslut om
utlämning av andra handlingar fattas av förvaltningschefen eller
den som förvaltningschefen förordnar.

2 §

Undertecknande av handling i enlighet med förvaltningsstadgan
Handlingar som grundar sig på beslut av ett organ undertecknas av
föredraganden, om organet inte beslutat något annat.
Tjänsteinnehavares beslut, dess utdrag och avtal som grundar sig på
dessa, undertecknas ensamt av den som fattat beslutet.
Övriga avtal undertecknas av den avdelningschef till vars verksamhetsområde det hör och inom ramarna för dennes upphandlingsbefogenhet.

3 §

Beslutsprotokoll
Räddningskommendörens och avdelningschefernas beslut protokollförs
såvitt ett beslut inte fattas med blankett.

4 §

Föredragning
Besluten fattas utan föredragning.

5 §

Anvisningar och bestämmelser
Myndighetsanvisningar utfärdas om riktlinjer och förfaranden vid
beslutsfattande, myndighetsverksamhet och förvaltningen samt om övrig styrning av verksamheten. Myndighetsanvisningarna utfärdas av
den chef som leder verksamheten såvitt inte avdelnings- eller räddningskommendören beslutar om ärendet.
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Räddningskommendören, avdelningscheferna och de som är underställda
avdelningscheferna kan i samband med de egna arbetsuppgifterna utfärda anvisningar och bestämmelser om räddningsverkets interna
verksamhet, utöver avdelningsgränserna.
I enlighet med samarbetsavtalet mellan Räddningsverket och Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt ska en ansvarig läkare inom
prehospital akutsjukvård eller en annan behörig tjänsteman vid HNS
(nedan ”expert inom prehospital akutsjukvård”) utfärda anvisningar
för prehospital akutsjukvård som med stöd av hälsovårdslagstiftningen eller avtalet ovan hör till den ansvariga hälsovårdsmyndighetens befogenheter. Om experten inom prehospital akutsjukvård inte
har befogenhet att utfärda anvisningar med stöd av lagen eller avtalet, ska anvisningarna utfärdas av experten inom prehospital
akutsjukvård tillsammans med en behörig tjänsteinnehavare vid räddningsverket.
*****
Bilagor
1 Personaladministrationens delegeringslista

