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1. Investeringsplan 

1.1. Investeringsplan omfattande installation av gråvatten tömning och septiktankstämning 

anpassade för framtida utbyggnad till en servicebyggnad innehållande toalett, dusch och 

eventuellt tvättmöjligheter. Budgeterad kostnad 65 000 kronor. Till dess 

serviceanläggningen är färdigställd kommer befintliga hygienutrymmen att användas av de 

som nyttjar ställplatsen. Framtida intäkter från ställplatsen kommer inledningsvis användas 

till investering i dels system rörande bokning, betalning, in- och utcheckning samt 

servicebyggnad. Styrelsens bedömning är att dessa investeringar bör kunna genomföras 

under en femårsperiod. När dessa investeringar gjorts är det styrelsen uppfattning att 

eventuella överskott skall användas till att i första hand säkerställa föreningens 

hamnanläggning. Dock får detta i slutänden bli en fråga för framtida medlemsmöten. 

2. Driften av anläggningen 

2.1. Drift i egen regi 

Detta alternativ förutsätter ett överseende av det system för arbetsplikt som hittills nyttjats 

av föreningen. Ett antal medlemmar kommer under perioden juni – augusti behöva 

engageras för in- och utcheckning av fordon, städning av område och toaletter. 

Arbetsinsatsen förväntas minska i takt med att investeringar görs i in- och 

utcheckningssystem. Lösningen är tänkt vara temporär intill dess föreningen kunnat få en 

uppfattning om lönsamheten i den planerade ställplatsen. Efter någon eller några säsonger 

bör underlag finnas för att kunna bedöma om intäkterna medger att personal anlitas eller 

tjänster som städning och renhållning köps in. 

2.2. Drift med hjälp av anställd personal 

Förutsättningar finns att via bidrag från Arbetsförmedlingen, s k Nystartsjobb, anställa 

personal för att sköta delar av verksamheten kring ställplatsen.  

Förutsatt att MSK registrerar sig som arbetsgivare kan föreningen upp till en bruttolön om 

20 000 kronor, inkluderande sjuklön och semesterersättning, som högst erhålla ett stöd 

motsvarande 2,5 gånger arbetsgivaravgiften. För bruttolön över 20 000 kronor erhålls ingen 

ersättning.  

Arbetsgivaravgiften uppgår till 31,42 % , 6 284 kronor vid en bruttolön om 20 000 kronor. 

Stödet från arbetsförmedlingen skulle således som högst kunna uppgå till 15 710 kronor. 

Kostnaden för anställningen per månad uppgår till bruttolön (20 000) + arbetsgivaravgift 

(6 284)+ FORA-kostnad (934)-ersättning från AF(15 710) totalt 11 508 kronor. För en 

sexmånadersperiod uppgår kostnaden till 69 048 kronor. Faktablad biläggs. 

Ovanstående innebär inte att ställplatsen kan drivas helt utan medlemmars arbetsinsats. 

Under veckoslut, helger och vid sjukdom kommer driften behöva säkerställas via 

medlemmarnas arbetsinsatser. 

3. Intäkter 



3.1. Inhämtad information från andra klubbar runt Vättern som driver ställplats visar att 

intäkterna varit goda. Vätterfiskarna har en ställplats med 13 platser, MSK:s kommer ha 

cirka 30 platser, som genererar en intäkt om 100 000 kronor per år. Styrelsen bedömer att 

ekonomiskt utrymme finns för att anställa en personal genom bidrag som ovan redovisats. 

4. Styrelsens motioner till medlemsmötet: 

4.1. Beslut att uppdra åt styrelsen att genomföra investering i byggnation av föreslagen 

sanitetsanläggning inledningsvis omfattande anläggning för tömning av septiktank samt 

gråvatten till en budgeterad kostnad om 65 000 kronor.  

4.2. Driften av ställplatsen  

4.2.1. Styrelsen har inte enats om något förslag till mötet. 

4.2.2. Omröstning rörande vilket av ovan redovisade förslag som styrelsen skall arbeta vidare 

med.  


