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Arbetsordning för styrelsen för Kungälvs sjukhus och 
Frölunda Specialistsjukhus 
Styrelsen har upprättat och antagit denna arbetsordning för att utgöra ett komplement till 
kommunallagens bestämmelser och det av regionfullmäktige fastställda reglementet för 
styrelsen. Dessutom gäller för styrelsen i tillämpliga delar Arbetsordning för Västra 
Götalandsregionen. 

Styrelsens arbetsformer 
Styrelsen ansvarar för två självständiga sjukhus; Kungälvs sjukhus respektive Frölunda 
Specialistsjukhus, med var sin sjukhusdirektör. Varje sjukhus har sin ekonomi, grundad på 
överenskommelser av olika karaktär och med olika beställare. Styrelsen ser det som ange 
läget att verka både för att sjukhusen har möjlighet att utveckla sin egen verksamhet och att 
där så är möjligt finna former för samarbete och ömsesidigt erfarenhetsutbyte och lärande. 

Styrelsen ser som sin viktigaste uppgift att i enlighet med sitt reglemente se till att sjuk- 
husen utför den verksamhet som beställs av beställarnämnderna samt utveckla  
förutsättningarna för sjukhusen: Kungälvs sjukhus samt Frölunda Specialistsjukhus. 
Styrelsen ser sig som ett organ som gemensamt över partigränserna ska arbeta för 
regionens mål med verksamheten vid sjukhusen. Styrelsens arbete ska präglas av 
öppenhet och insyn för ledamöter och ersättare oberoende av partipolitiska majoritets- och 
minoritetskonstellationer. Inriktningen är att den partipolitiska diskussionen inte ska 
prägla styrelsens arbete. 

Sammanträden 

Tider samt plats för sammanträden 
Inför varje verksamhetsår bestämmer styrelsen tid för sina sammanträden. Måndagar 
och tisdagar är enligt överenskommelse mellan partierna i regionen i första hand avsatta 
för sammankomster med partierna samt regionstyrelse- och 
regionfullmäktigesammanträden. I möjligaste mån ska styrelsemöten för denna styrelse 
förläggas till andra dagar. 
Eftersom styrelsen ansvarar för två skilda sjukhus, bör styrelsen under sina sammanträden 
behandla sjukhusen var för sig. Bägge sjukhusdirektörerna kan vara närvarande samtidigt, 
när vissa övergripande och principiella frågor behandlas. Fackliga representanter har 
närvarorätt. 

Styrelsens sammanträden hålls som regel på något av sjukhusen. I undantagsfall kan 
sammanträde hållas på annan plats i Västra Götalandsregionen. 
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Extra sammanträde ska hållas om ordföranden anser att det behövs eller om minst en 
tredjedel av styrelsens ledamöter begär det. 

Sammanträde med styrelsen kan inte hållas såsom telefonsammanträde eller genom att 
förslag till protokoll cirkulerar mellan ledamöterna (per capsulam). 

Ärenden vid styrelsens ordinarie sammanträden 
Vid alla ordinarie styrelsesammanträden ska bland annat följande ärenden behandlas: 
• Genomgång av protokoll från föregående sammanträde med avseende på uppdrag som

lämnats av styrelsen 
• Sjukhusdirektörernas rapport om sina respektive verksamheter
• Anmälan av beslut som för respektive sjukhus fattats på delegation från styrelsen

Sammanträden för behandling av särskilda ärenden 
Vid fyra-fem av de ordinarie sammanträdena ska särskilda ekonomiska ärenden behandlas 
enligt följande: 

• Ekonomisk redogörelse från respektive sjukhus och i anslutning därtill genomgång av
verksamhetsutfall i relation till mottagna beställningar

Årsbokslutsmöte 

• Fastställande av årsredovisningar för styrelsens förvaltning
• Genomgång av revisorernas iakttagelser i anslutning till respektive årsredovisning

Två delårsrapportsmöten - ett under första halvåret samt ett under andra halvåret 

• Fastställande av den första respektive den andra delårsrapporten för de två
sjukhusen

Budgetmöten 

• Godkännande av beställningar från beställarnämnderna
• Antagande av detaljbudget för respektive sjukhus för kommande verksamhetsår

 - att insändas till regionstyrelsen 
• Antagande av driftbudget för respektive sjukhus för kommande verksamhetsår
• Antagande av investeringsbudget för respektive sjukhus för kommande verksamhetsår

2 



    Dnr STYRKSFSS 003-2015 

   Antaget vid styrelsemötet 2015-03-12

Protokollet ska justeras av ordföranden och den ledamot eller tjänstgörande ersättare som 
styrelsen vid varje sammanträde bestämmer efter att sekreterarens förslag till protokoll 
tillställts ordförande och justerare. 

Det åligger sekreteraren att se till att kopior av protokollen tillställs samtliga styrelseleda 
möter och ersättare samt revisorerna, liksom att utdrag av protokollen tillställs dem som 
berörs av besluten. 

Presidiet
Styrelsens presidium utgörs av ordföranden och vice ordföranden. Presidiet ska ha som 
uppgift att i samråd med de båda sjukhusdirektörerna förbereda styrelsens 
sammanträden. Ordföranden ska leda, samordna och övervaka styrelsens verksamhet. 
Vice ordföranden biträder ordföranden vid fullgörandet av denna uppgift. 

Presidiet är inte ett utskott i kommunallagens mening och kan därför inte fatta beslut på 
styrelsens vägnar. Möjlighet finns emellertid att uppdra åt ordföranden att besluta på 
styrelsens vägnar i ett visst ärende eller en viss typ av ärenden. Sådana beslut ska 
protokollföras och anmälas till styrelsen.
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