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Granskning avseende inforande av nytt ekonomisystem 

KPMG har av Kungsor kommuns revisorer fart i uppdrag att granska om kommunens 
ekonomisystem har funktioner och integrationer med andra system som motsvara kommunens 
behov for att sakerstalla en effektiv ekonomihantering, tillforlitliga ekonomiska rapporter och 
beslutsunderlag samt en tillfredsstallande intern kontroll. 

Uppdraget ingar i revisionsplanen for ar 2018. 

Syftet med granskningen har varit att overgripande bedoma om kommunens ekonomisystem har 
erforderlig funktioner och integrationer for att sakerstalla effektiv ekonomihantering, tillforlitliga 
ekonomiska rapporter och beslutsunderlag samt en tillfredsstallande intern kontroll. 

Var sammanfattande bedomning ar att vid tidpunkten for denna granskning att ekonomisystemet 
till storsta delen har erforderlig funktioner och integrationer. Dock fungerar inte kundreskontran, 
som ar en central del i ekonomisystemet, tillfredsstallande. Vi noterar och anser att det ar 
anmarkningsvart att kostnadsfordelningen for inforandet av det nya ekonomisystemet annu inte ar 
lost dvs. hur den totala kostanden pa 10 miljoner kronor ska fordelas mellan de olika kommunerna 
och de kommunala bolagen. 

Mot bakgrund av var granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

- skyndsamt finna losning pa de problem som ar kopplade till kundreskontran

- skyndsamt finna losning pa integrering till/fran inkassoforetagen

- sakerstalla att det arbetas fram en systemforvaltarplan for ekonomisystemet Raindance

- franga manuell bantering med bokforingsordrar, till forman for att anvanda sig av Raindance
vid interna debiteringar

- sakerstalla att adekvata handbocker/rutiner/lathundar finns pa plats

- omgaende ta fram en tidsplan for de atgarder som aterstar att gora for att ekonomisystemets 
alla delar och funktioner ska fungera 

- efter 2018 ars bokslut sakerstalla att ekonomisystemet fungerar fullt ut

- skyndsamt ta initiativ till att klargora hur kostnadsfordelningen ska goras mellan de
kommuner, bolag och kommunalforbund som ingar i ekonomisystemet.

Kommunrevisionen emotser svar senast 2019-01-31 pa vilka atgarder kommunstyrelsen har for 

avsikt att vidta med anledning av ovanstaende synpunkter och vad som for ovrigt redovisas i 

rapporten. 

For kommunrevisio_pen i Kungsors kommun 2018-10-24 

Hakan Sundstrom 

revisionsordforande 

khelinlindkvist
Sticky Note
Inskickad




























