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INLEDNING 
 

Hösten 2015 föreslog medlem Anders Jarl till styrelsen att utreda om MSK skall starta 

ställplatsverksamhet på uppställningsplan för att bättra på MSKs ekonomi. Styrelsen 

beslöt då att tillsätta en arbetsgrupp att utreda frågan.  Arbetsgruppen har bestått av 

följande personer: Stig Karlsson, Anders Jarl, Oscar Rosander och Jan Lindblom. 

 

Gruppen har i arbetet tittat på ekonomi, säkerhet, lokaliteter, skattefrågor, stallplatsens 

utformning, trevnad och  information. 

 

Arbetsgruppen har även gjort ett studiebesök hos Karlsborgs Segelsällskap. 

 

FÖR OCH NACKDELAR. 
 

Fördelar: 

 Större intäkter. 

 Undvika stora avgiftshöjningar i framtiden. 

 Möjliggöra  större investeringar i framtiden. 

 Minskad risk för stölder när det finns folk i rörelse på området. 

 Säkra finansiell position för klubben. (Nyinvesteringar i vår klubbverksamhet). 

 

Nackdelar: 

 Stor del av planen är upptagen. 

 Ev. oro på planen. 

 Kan förhindra annan aktivitet på MSK. 

 Binder upp medlemmar(eller brist på medlemmar som kan göra arbetsplikt på 

ställplats). 

 Ev. objudna gäster som måste avhysas. 

 

STÄLLPLATS 
 

Plan 

 

Enligt bilaga 1 nedan beräknas ca 30 platser vara möjligt att inrymma på planen. Då är 

hänsyn taget till att det fortfarande skall vara möjligt att bedriva vår egen verksamhet så 

som: 

 Tillfälligt ta upp båtar för reparation och tillsyn.  

 Ställa upp båt plan som av någon anledning inte kan ligga i sjön.  

 Tävlingsverksamhet med gästande båtar. 
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Säkerhet 

 

För att vara proaktiv mot eventuella olyckor med eld bedöms att två pulversläckare skall 

finnas lättillgängligt. 

 

För att inte husbilarna står för tätt skall tydlig markering av ställplatserna göras med en 

separation på 6.6 m. 
 

Information och reklam 

 
För att synas bör en hemsida samt anslaget på Ställplatsen tas fram till MSKs hemsida 

som beskriver: 

 Ansvarig med jourtelefon 

 Prisinformation 

 Ordningsregler 

 Informations för nödsituationer. 

 Områdeskarta 

 Närliggande restauranger och affärer 

 Apotek 

 Cykel och vandringsleder 

 Sevärdheter. 
 

 Informationen bör även finnas på engelska, skall ses som ett minimum. Önskvärt är att 

även ha detta på MSKs facebook sida. Visitkort kan vara önskvärt att trycka upp för att 

sprida information. 
 

På området skall informationsskyltar uppföras för att ge relevant information till 

gästerna. Dessa informationsskyltar bör vara på språken svenska, engelska och tyska. 

 

Trevnad 

 

För trevnad så skall planen vara städad och vårdad. Det bör finnas några bänkar och 

bord att kunna sitta vid. Ett par större blomlådor förskönar ställplatsen. 

 

Betalning  
 

Vi skall för vår egen säkerhet och för att få en så enkel hantering försöka att undvika 

kontant betalning. Vi anser att vi inte skall hantera transaktioner manuellt utan en 

förutsättning för att genomföra anläggande av ställplatsen är att en betalautomat finns. 

Avgiften för att stå ett dygn på MSK husbilsställplats har preliminärt antagits till 170 kr.  

 

Två system har studerat och offerter har tagit från BEAS A/S. I offerterna finns möjlighet 

att dels köpa utrustningen och Leasa. Med leasing så blir den totala kostnaden högre 

med MSK slipper då den initiala investeringskostnaden. Systemet är relativt dyrt, ca 
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105000 kr. Offert på 8500 kr från CoinCode AB som har ett billigt och enkelt 

betalsystem, enligt referenser pålitligt system. Systemet är uppbyggt via en telefon-app 

och SMS till skillnad mot det andra systemet från BEAS som är uppkopplat mot nätet. 

En nackdel med CoinCode är om kund betalar via kort så måste man be att få se kvittot i 

deras mobiltelefon. 
 

Passage  
 

För att hantera in- och utfart så krävs att vår bom är öppen. Detta har enligt CSS 

fungerat väl på deras ställplats. För vår del kan detta dock medföra risker i och med att 

det finns båtar med motorer lätt tillgängligt från plan, Alternativ är då att ha en vägbom 

som kan öppnas med kod eller  efter betalning. Detta bedöms av arbetsgruppen  inte 

som aktuellt initialt.  

En möjlighet är att öppna bommen tidigt morgon och stänga densamma kl 11:00 för att 

ha kontroll på plan nattetid. Utredningsgruppen är dock tveksam till detta med hänsyn 

till möjligheten att utrymma området. Vår bedömning är att det stora flertalet 

husbilsfolket är ärliga och betalar. 

 

VC och dusch 

 

Initialt föreslår utredningsgruppen att MSK att VC och dusch inte tillhandahålls på 

MSK:s område. Hänvisning till den offentliga toalett som finns vi Boule-planen 

kommer att göras. MSK har varit i kontakt med Motala kommun i frågan och de har 

inget att erinra i och med att det är en offentlig toalett. 
 

Miljöstation 

 

Vi bör anordna en sopstation med källsortering istället för en sopcontainer. Det bör 

minska kostnaden för sophantering. Idag har vi tömning av sopcontainer för osorterade 

sopor och kostar knappt 1800 kr per gång.  

 

Tömning av Gråvatten och husbilshålltank 

 

Tömning av husbilstank krävs. Vår vakuumsug på bryggan fungerar ej för husbilar. Ett 

litet utrymme för att tömma och kunna spola ur krävs och kan förläggas ute vid bryggan 

där en utslagsvask med hålltank installeras. Hålltanken töms sedan med vår vakuumsug.  
 

Grå vatten från husbilarna måste kan tömmas. Förslag är att anlägga en möjlighet att 

tömma gråvatten på den plats där nu sopcontainern är placerad.  Detta gråvatten pumpas 

sedan via rör till avloppet till huset. Kommunen är kontaktad och har inget att erinra 

mot denna inkoppling.  
 

För att ingen skall tömma ut gråvatten eller tvätta sin husbil på spolplattan så skall den 

spärras av med större sten eller betongsuggor under tiden som ställplatsen är öppen. 
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Bygglov 

 

För att bedriva ställplatsverksamhet krävs att MSK söker bygglov. Kommunen ställer 

sig välvillig till ställplats varför bygglovet torde vara en formell aktivitet som dock 

kostar pengar.  

 

Paradiset 

  
Vår medlemsstuga Paradiset med dess område föreslås inte var tillgängligt för 

husbilsgästerna utan endast medlemmarna. Området markeras som privat vid lämpligt 

ställe vid varvsbyggnaden alternativt masskjulet, vilket som är lämpligast.  
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EKONOMI 
 

Intäkter 

 

En uppskattning har gjorts för att se hur ekonomin för MSK påverkas om inget görs och 

avgifterna hålls oförändrade. De intäkter och utgifter MSK har haft de senaste två  

verksamhetsåren har nyttjats, exklusive bidrag MSK har haft för FAS3 arbetaren.  

Analysen visar på ett troligt underskott i framtiden som måste täckas med antingen 

höjda avgifter eller med minskad aktivitet vad avser underhåll, nyanskaffning och 

nyinvestering. 
 

 

 

 

Kalkylen nedan är framräknad med antagandet att vi kommer att ha en beläggningsgrad på ca 60%.  

Bild nedan behöver justeras. 
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Kostnader för att genomföra husbilsställplatsprojektet 

 

 

Följande kostnader  
 

Bygglov för husvagnsställplats: 6000 – 10000 kr 

   (skattning av kostnaden som Motalakommun gjort.) 

 

Momsregistrering  1500 kr 

 

Utslagsvask:  5000 kr 

 

Tömningsstation gråvatten: 10000 kr 

 

Miljö/Sopstation  5000 kr 

 

Betalautomat  8500 kr 

   (förordar den billigare lösningen) 

 

Diverse/Risk  10000 kr 

   (felskattningar, oförutsett, missat) 

 

 

Totalt:   36000 – 40000 kr + (10000 kr risk) 

 

 

 

SKATT OCH MOMS 

Det är bara ideella föreningar som bedriver ekonomisk verksamhet som kan vara 

skattskyldiga till moms och ha avdragsrätt för ingående moms. Om föreningen inte är 

skyldig att betala inkomstskatt räknas inte föreningens verksamhet som ekonomisk.  

Med ekonomisk verksamhet menas till exempel att producera eller handla med varor 

eller tjänster.  En verksamhet som bedrivs av en ideell förening räknas inte som 

ekonomisk om föreningen inte är skyldig att betala inkomstskatt för den. 

Allmännyttiga ideella föreningar 

Allmännyttiga ideella föreningar som inte är skyldiga att betala inkomstskatt för 

näringsverksamhet är heller inte skyldiga att deklarera och betala moms. Vi ska då inte 

ta ut moms vid försäljning av varor och tjänster och får inte heller dra av moms på inköp 

för  verksamhet.  
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Om vi däremot blir skyldiga att betala inkomstskatt för näringsverksamhet och 

självständigt bedriver ekonomisk verksamhet, ska det också deklarera och betala moms 

på momspliktig försäljning av varor och tjänster. Vi får då också dra av moms på inköp 

för den momspliktiga delen av verksamheten.  

 

Redovisning av moms 

Redovisning av moms ska göras i momsdeklarationer.  

 

Blandad verksamhet 

En förening som bedriver både momspliktig och inte momspliktig verksamhet får bara 

göra avdrag för inköp till den momspliktiga verksamheten. Ingående moms till båda 

verksamheterna ska fördelas. Ofta kan man använda omsättningen (inkomsterna) som 

fördelningsgrund.  

Allmännyttiga föreningar beskattas bara för fastighets- och rörelseinkomster. Dessa 

föreningar är alltså, utöver den ideella verksamheten, även skattebefriade för 

kapitalavkastning i form till exempel räntor och utdelningar och för kapitalvinster.  

Krav på godkänt kassaregister 

Om vi i den skattepliktiga verksamheten säljer varor mot kontant betalning eller mot 

betalning med kontokort ska  ett godkänt kassaregister användas. Kravet på ett godkänt 

kassaregister gäller om  varor eller tjänster säljes för minst fyra prisbasbelopp, inklusive 

moms, under ett räkenskapsår på tolv månader (2015, 178 000 kr).  

Grundavdrag 

Allmännyttiga föreningar, som är skattskyldiga för näringsverksamhet, medges ett 

grundavdrag. Grundavdraget är 15.000 kr och görs från den taxerade inkomsten av 

Skatteverket. 

 

Mervärdesskatt (moms) 

Mervärdesskatt (moms) är en skatt på omsättning av varor och tjänster. Om MSK 

bedriver yrkesmässig verksamhet och säljer momspliktiga varor eller tjänster skall 

registrering till Skatteverket ske. En verksamhet anses vara yrkesmässig om den räknas 

som näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen.  

Föreningar som bedriver näringsverksamhet kan få F-skattsedel. Detta innebär att en 

förening som har F-skattsedel själv betalar in sin preliminära skatt. Skatten ska 

föreningen betala in på ett skattekonto.  

http://www.skatteverket.se/privat/skatter/betalafatillbaka/inbetalningtillskattekontot.4.18e1b10334ebe8bc80005097.html
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Hur påverkas MSK av att starta en ställplats för Hus bilar. Denna verksamhet är givetvis 

moms och skattepliktig. Vi tittar på hur läget är idag och vi tittar på hur det ekonomiska 

utfallet var för 2015: 

Medlemsavgifter + Seglingsavgifter 79500 

Övriga avgifter 175000 

Försäljning av nycklar vimplar m.m 4100 

Hamnavgift Igelbäcken 2500 

Uthyrning klubbhus 23200 

Intäkter husvagnar 35400 

Övrigt 57000 

Totala intäkter ca 376700,00 kr 

 

Enligt skattelagen gäller att verksamhet som inte anses utgöra en naturlig anknytning till 

verksamheten inte får överstiga 25% av intäkterna exklusive bidrag och medlemsavgifter. I 

fallet ovan så antas att medlemsavgifter och Övrigt(antas som bidrag) om 135500 räknas 

från. Av den återstående summa så är antas 58000kr komma externa utan s.k naturlig 

anknytning. Intäkter exklusive medlemsavgifter och bidrag är enligt tabellen 240000 och 

190000 exklusive ej naturlig anknytning. 182000/240000 ger 76 % dvs vi ligger precis på 

rätt sida av vad skattelagen föreskriver för att inte bli skattskyldig. Observera att intäkten 

på ca 57000 kr/år bortföll fr.o.m halvårsskiftet 2016. 

Om MSK beslutar att starta en verksamhet med platser för husbilar så kommer vi att 

överskrida intäkter från icke naturlig anknytning med mer än 25% och därmed kommer alla 

intäkter från verksamheten förutom medlemsavgifter och bidrag att bli skattepliktiga, Enligt 

den hypotetiska intäkten, 60% beläggning, nedan så blir det 182000/510000 vilket ger 

36%. 

Medlemsavgifter + Seglingsavgifter 79500 

Övriga avgifter 175000 

Försäljning av nycklar vimplar m.m 4100 

Hamnavgift Igelbäcken 2500 

Uthyrning klubbhus 23200 

Intäkter husvagnar 35400 

Intäkter ställplatser 275000 

Totala intäkter ca 594 700,00 kr 
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Av de totala intäkterna på 594700 kr är då 510400 kr skatt och momspliktigt, dvs 

momsen kommer då att bli 102000 kr. Denna moms är då givetvis avdragsgill mot vår 

moms på inköpta varor och tjänster. 

Om vi i MSK finner att nettointäkterna från husbilsställplatsen inte motsvarar 

förväntningarna med hänsyn till arbetsinsats m.m och beslutar att upphöra med denna 

verksamhet så skall MSK avregistrerar sin F-skatt sedel.  

Enligt besked från skattemyndigheten: 

”För att bli momsregistrerad måste man bedriva ekonomisk verksamhet. Detta innebär i 

korthet att man fortlöpande säljer varor och/eller tjänster mot ersättning. Dessutom 

måste det man säljer vara momspliktigt. Att hyra ut ställplatser för husbilar är 

momspliktigt.  

 

Om man inte bedriver ekonomisk verksamhet ska man inte vara momsregistrerad. Detta 

innebär att om ni avslutar uthyrningsverksamheten och inte bedriver annan momspliktig 

verksamhet ska ni ansöka om avregistrering för moms. Ni kommer då att bli 

avregistrerade för moms.”. 

 

SAMARBETE MED KOMMUNEN 
 

Kommunen ställer sig mycket positiva till utvecklingen av ställplats på MSK. 

 

Företagarföreningen Tillväxt Motala erbjuder bl.a. marknadsföring av ställplatsen 

 


