
 
 

                      

Affärsrapportering 2019  

Varmt välkommen till Tillväxt Motala AB:s affärsrapportering för December månad.    

Detta är vår månatliga affärsrapportering vilken genomförs både skriftligen och muntligen till Motala kommuns 

kommundirektör. Materialet distribueras även med e-post till samtliga medlemsföretag samt andra tongivande 

politiker och tjänstemän inom kommunen. Övriga intresserade erbjuds att ta del av materialet via 

www.tillvaxtmotala.se.  

                        

Månadsrapportering  

Företag och tillväxt  

Motala företagscenter med Coffice 

I december månad arrangerades två st drop-in frukostar på Coffice, där vi valt att fokusera lite extra på 

information kring kommunens myndighetsutövande.  

Månadens första drop-in frukost gästades av ”Årets Motalaförebild” Therese Lundqvist, Julänglar. 

Therese har startat en välgörenhetsinsamling med syfte att alla Motalabor ska ha råd att fira jul. Ett 

behjärtansvärt arbete som frukostgästerna fick lite mer insyn i. 

Den sista frukosten för året gästades av Jimmy Pettersson och Lars-Gunnar Svensson från 

upphandlingsenheten. En morgon som även bjöd på ett uppskattat luciatåg.   

Intresset för Coffice -Motalas mest flexibla arbetsplats har återigen tagit fart. Vi har haft flera drop-in 

gäster som varit i Motala på besök och behövt någonstans att jobba. Man har då sökt på nätet efter 

kontorsplatser i Motala där vårt arbete med att komma högt upp i google-sökningar gett resultat. Just 

nu har vi två långtidshyresgäster samt en hel del drop-in besök. Vi får kontinuerliga förfrågningar och 

noterar glädjande att samtliga hyresgäster är mycket nöjda.  

Motala för ett förbättrat företagsklimat 

Det förnyade handslaget mellan Motala kommun och Tillväxt Motala markerade en nystart på det 

viktiga arbetet mot ett förbättrat företagsklimat. En av nycklarna till ett förbättrat företagsklimat är 

tillgänglighet och förståelse mellan kommun och näringsliv. Löpande genomförs företagsbesök för att 

få kunskap i företagens förutsättningar samt näringslivets uppfattningar kring företagsklimatet. 

Kommunens tjänstemän gör sig mer tillgängliga, bl a genom att finnas på plats på drop-in frukostar på 

http://www.tillvaxtmotala.se/


 

Coffice. Det är bakgrunden till höstens utbildningsserie kopplat till kommunens myndighetsutövning. 

Vi skapar mötesplatser för näringslivet och kommunens tjänstemän och politiker.  

Medlemsmingel 

Ett 70 tal gäster gjorde verkligen allt för att roa sig på årets sista medlemsmingel. Ett stort tack till alla 

som deltog på ”krogsafari med tävling” såväl medlemmar som krögare (tillika medlemmar). Tillväxt 

Motalas gäster besökte i tur och ordning Berggrens källare, Pinchos och Bistro Levson. På varje 

restaurang genomfördes en tävling som alla deltagare gick in för med liv och lust. Efter Motalaquiz, 

”Pilkastning utan spets” samt Majonnästillverkning kunde ett segrande lag koras. 

Motalagalan 

Under månaden har vi haft utvärderingsmöte tillsammans med våra leverantörer där vi gick igenom 

utvärderingarna från både gäster och partners. Mycket glädjande utvärderingar där 100% av våra 

partners ger Motalagalan bästa betyg. Även bland gästerna har helhetsintrycket ökat från redan 

tidigare års höga nivåer.  

Vi är oerhört glada för fina utvärderingar och att många har hört av sig för att tacka för en härlig kväll. 

Varmt tack till alla som har bidragit till att göra Motalagalan till en fantastisk festkväll med glada 

pristagare och gäster. 

Företagsaktiviteter  

Under december hade även branschrådet för bygg & fastighet möte. Vi har även träffat 
branschrådsmoderatorn för gröna näringar för att se hur vi gemensamt kan bidra inom denna sektor 
och där branschrådet kommer bli inbjudet i de forum där Motala kommun till exempel träffar LRF. 
Det har varit så väl arbetsmarknadsråd där arbetsförmedlingen presenterade sin nya organisation och 
nya arbetssätt som möte med programrådet för industri.  
 
Under december har vi varit ute på flera företagsbesök där möjligheten till stöd från ALMI diskuterats. 
Vi fick även i december förmånen att på ett medlemsföretags styrelsemöte prata om det strategiska 
arbete vi gör med att stärka Motala som besöksnäringsort och hur detta kan påverka verksamheten 
samt om vikten att ta tillvara på tiden fram till de förväntade Lalandia etableringen. Hur företaget dra 
nytta av de ökade besöksströmmarna och hur kan företaget bidra till att stärka Motala som 
besöksnäringsort.  Vi ser ett ökat intresse kring hur företag ser över möjligheterna att kunna dra nytta 
av den kommande Lalandia etableringen.  
    

Platsmarknadsföring  

Upplevelser, shopping och Centrum trendar på vår primära digitala kanal motala.se, vilket inte är helt 

ovanligt såhär års. Seglar in på en högre plats än vanligt gör sidan Flytta hit och jobba. I december gick 

del 1, av 3, reklamfilmer framtagna med nätverket Livet i Motala, som drivit extra mycket trafik just till 

denna sida på motala.se. Antal sidvisningar på Flytta hit och jobba låg i december 2019 på 554 kontra 

318 2018, vilket innebär en ökning på över 74%. Antalet unika sidvisningar ökade med 80,88% och 

genomsnittlig tid på sidan med 50,29%. Att användarna stannar längre på sidan är något vi tolkar som 

positivt, då användaren med största sannolikhet finner innehållet intressant.    

Sett till hela motala.se så såg vi i december månad en, om än liten sådan, ökning av trafik kontra 2018. 

Antal sidvisningar ökade med 2,14% och unika sådana med 0,74%. Den genomsnittliga tiden fortsätter 

stabilt att ligga högre kontra 2018 och ökade med 65,59%.  



 

I våra sociala medier fortsätter vi jobba med konceptet att vara en sjöstad året runt. Vi visar vinterbad, 

stand up paddelboards, cykling, friluftsliv och såklart en del lite varmare inomhusaktiviteter. Snart 

börjar vi jobba ännu mer med cykelinnehåll, på framförallt Instagram, då det finns en stor målgrupp 

som vi önskar locka med sjöstadslivet – med målet att de stannar längre, och kanske besöker oss även 

om det inte är för att cykla. 

Bostads- och marknadsföringsnätverket ”Livet i Motala” årliga kampanj har nu fokus på vinter i 

Sjöstaden. Ett par korta vinterfilmer, marknadsför just nu Motala som en Sjöstad även ”off-season”. 

Investering och etablering   

Det finns idag en kontinuerlig efterfrågan från företag som är intresserade av att utreda möjligheter 

att etablera och utveckla sin verksamhet i Motala kommun vilket påvisar att vårt platsvarumärke 

Motala, Östergötlands sjöstad har utvecklats i en mycket positiv riktning. 

De mest efterfrågade lokaliseringarna finns knutna till Bråstorp respektive Norrsten, vi har flera 

markanvisningsavtal tecknade. Efterfrågan finns också att etablera sig nära Lalandias planerade 

verksamhetsområde. Det får vi även bekräftat när vi proaktivt kontaktar företag i syfte att de ska 

etablera sig i Motala Kommun. 

Motala och Östgötaregionen placerade sig på en hedrande 3:e plats när landets bästa lokaliseringar 

för logistik presenterades i Intelligent Logistik. Det kommer vi att jobba vidare med som grund och 

fortsätta undersöka intresset för Motala som etableringsort. 

Glädjande nog visas intresse för Erstops industriområde i Borensberg som ligger i ett bra läge bredvid 

avfarten mot Tjällmo och infarten mot Borensberg. 

Ett ständigt pågående arbete inom området är att stödja lokala företag som önskar investera i sin 

verksamhet genom exempelvis att identifiera en, för verksamheten, bättre anpassad lokal. Genom 

Objektvision.se håller vi oss uppdaterade på vilka befintliga lediga lokaler som finns för att kunna 

stötta vid förfrågningar. 

För att ytterligare stärka Motala som besöksnäringsort skannar vi kontinuerligt av marknaden, både 

nationellt och internationellt. Vi för i dagsläget dialog med flera spännande koncept i syfte att bredda 

och komplettera vårt utbud inom den växande besöksnäringen med ambitionen att det ska finnas 

något attraktivt för alla. 

Besöksnäring,  evenemang  och handel 

Vi har deltagit på den offentliga sektorns mötesplats för att diskutera samhällets roll i utveckling av 

besöksnäringen som anordnades av Sveriges Kommuner och Regioner, Tillväxtverket och Regionala 

nätverket för turism. Temat var hållbart hela vägen – från globala mål till lokala strategier och 

genomförande. 

Årets sista branschrådsträff för branschrådet Turism & Upplevelser var 18 december på Göta Hotell, 

där Magnus Lindberg, VD Tillväxt Motala AB höll en presentation om vad Tillväxt Motala jobbar med i 

allmänhet och hur vi långsiktigt arbetar med att stärka Motala kommun som besöksnäringsmål 

nationellt som internationellt. Branschrådet jobbar också vidare med vad man vill att det kommande 

mötet med Lalandia ska innehålla, ett möte under våren där Jan Harrit, VD Lalandia, och Thomas 

Nielsen, projektdirektör, kommer att delta.   



 

December slutades med Nyårsvandring där vi var representerade tillsammans med övriga i 

arrangörsgruppen bestående av Motala församling, Hamnrådet, Motala Folkets Hus och 

Bostadsstiftelsen Platen. Ett välbesökt och trevligt samarrangemang som blivit en riktig tradition.  

Som en del av Sjöstadsjul anordnades Julmarknad i Motala centrum 1 december. En 

samannonsering med övriga julaktiviteter samlades i gemensam annonsering under    

”Sjöstads Jul”. 

   

Om Tillväxt Motala AB  

Tillväxt Motala AB ägs av den ekonomiska föreningen Tillväxt Motala som i dags dato har cirka 400 

medlemmar. För verksamheten drivs Motala Företagscenter med Coffice på Drottninggatan 50 i 

Motala.  

Verksamheten drivs i enlighet med den affärsplan som finns framtagen och beslutad av bolagets 

styrelse.  

   

Avtal har tecknats med Motala kommun kopplat till följande områden: 

Nätverksbyggande/företagsservice, företagsetablering, evenemang, företagsarena, 

platsmarknadsföring och handel- och besöksnäringsverksamhet.   

På uppdrag av Motala kommun ska bolaget stödja, utveckla och marknadsföra Motala mot näringsliv, 

media och presumtiva invånare och besökare. 

 


