
 
 

                      

Affärsrapportering 2019  

Varmt välkommen till Tillväxt Motala AB:s affärsrapportering för februari 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  

Fyra drop-in frukostar arrangerades i februari. Först ut var Magnus Larsson - en av grundarna till Exeo. Övriga 

frukostar gästades av Jan Holmberg, utvecklingschef på Motala kommun, som pratade om den nya 

handelspolicyn och Caroline William, Motala djurklinik, som berättade om sin spännande företagsresa. På 

månadens sista drop-in frukost fick vi lära känna Per-Arne Sterner Motalas nya chef för bildningsförvaltningen.    

I februari gick en kampanj med kostnadsfria torsdagar. Budskapets spreds bl.a. i sociala medier, nyhetsbrev, 

artiklar samt på storbildstavlan i sporthallen under Solfjäderstadens matcher. Det är tydligt att intresset för 

Coffice ökar och vi börjar så smått få fart på Motalas mest flexibla arbetsplats. Några nya hyresgäster hittade till 

oss i februari och i slutet på månaden var det fullsatt! 

Coffice kommer att marknadsföras i Tillväxt Motala ABs monter på Motala Expo. Varmt välkomna att ta del av 

vad Coffice kan tillföra er verksamhet. 

 Sjöstadsmorgon  

Februari månads Sjöstadsmorgon flyttades fram till mars pga. sportlov.  

 Motala för ett bättre företagsklimat  

Det förnyade handslaget mellan Motala kommun och Tillväxt Motala markerar en nystart i det viktiga arbetet 

mot ett förbättrat företagsklimat. Löpande genomförs företagsbesök för att få kunskap i företagens 

förutsättningar samt näringslivets uppfattningar kring företagsklimatet. Under februari genomfördes ett 

arbetsmöte tillsammans med Motala Kommun där näringslivet representerades av Johanna Sjögren och Magnus 

Lindberg från Tillväxt Motala.  
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 Företagsaktiviteter  

Under februari har det varit stor aktivitet bland branschråden. Tillverkning & Industri, Finans, Kulturella näringar 

och företagsrådgivning samt IT & kommunikation har haft branschrådsmöte. IT & kommunikation tar fram en 

översikt kring de företag som arbetar inom detta segment för att senare kunna presentera hur de ser på 

digitaliseringen och på vilket sätt de kan stötta företagen inom Motala Kommun. Det talades om vikten att förstå 

vad digitalisering kan vara - på ett konkret och lättbegripligt sätt. Branschrådet visade en önskan om att få 

möjligheten att delta vid andra branschråd för att se vilka frågor som är aktuella och om det finns gemensamma 

beröringspunkter. Under februari gjordes tolv företagsbesök. Vi träffade också fastighetsägarna som 

presenterade hur Åtvidabergs kommun arbetat med BID: ett arbete Åtvidabergs kommun och näringslivet 

genomfört för att driva centrumutvecklingen.    

 Platsmarknadsföring  

Det är fortsatt stort engagemang kring våra olika näringslivsevenemang såsom Sjöstadmorgon, temaluncher och 

drop-in frukostar som angivet ovan. I de sociala medierna så fortsätter platsvarumärket Motala, Östergötlands 

sjöstad att växa vecka för vecka. I dagsläget följer snart 8 000 personer platsvarumärkets Facebooksida. Vi ser 

samma trend för instagramkontot motala_sjostad där antalet följare fortsätter att öka, och nu är uppe över 2800 

följare. Riktigt glädjande att vår digitala strategi och ansträngningar ger resultat. I omvärldsbevakningen kan vi se 

att platsambassadören Johan Karlgren, också känd som pappas pärlor, ger Motala stor exponering över hela 

landet. Enbart ett klipp, producerat av KIT, med konst och miljöbilder från Motala har nått närmare 400 000 

personer.   

Motala Expo  

Motala Expo står för dörren. Mässan samlar i år 136 utställare, varav 13 UF-företag. Under mässans tak samlas 

företag från alla branscher och på scenen levereras ett gediget program. Sex priser ska delas ut, däribland 

prestigefyllda Årets Motalaföretag och Årets företagare i Motala.  
 Årets nyheter på den 12 år gamla mässan är, att utställarna får sälja varor direkt över disk samt mässans största 

monter som samlar lokala e-handlare. Årets gäst på Motala Expo är stekhet - ingen mindre än Sveriges riksdags 

talman, Andreas Norlén med rötter i Motala.  

   
 Tillsammans med Motala kommun arbetar vi vidare med branschen handel som i samband med antagande av 

ny handelspolicy nu pekas ut som ett tillväxt område. Aktuella frågor som hanteras i våra handelsnätverk är 

eventuella konsekvenser av förändrad handelspolicy, tillgänglighet, och andra marknadsförutsättningar för våra 

befintliga handelsområden. Det arbetas också med en gemensam kampanj för att synliggöra nyttan med att 

handla lokalt. Primärt för aktörerna i centrum är ombyggnation av Stora Torget och pågående 

parkeringsutredning andra frågor som varit högaktuella i inledningen av året.  

   
 På Tillväxt Motala gör vi just nu också ett större internt arbete med att kvalitetssäkra och utveckla våra 

kommunikationskanaler. Fokus ligger på att analysera vårt eget arbete med målet att vässa oss ytterligare i 

effektivitet och säkerhet men också säkerställa att vi når brett med vår och platsvarumärkets 

marknadskommunikation. Dialogen sker tillsammans med kommunen, fastighetsägare och lokala 

krögare/handlare.  Samtidigt planeras för årets alla insatser och aktiviteter inom både Centrumhandeln och i 

Bråstorps Family shopping.  

   
 Investering och etablering  

Det finns idag en kontinuerlig efterfrågan från företag som själva tar aktiv kontakt för att utreda möjligheter att 

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

sjöstad har utvecklats i en mycket positiv riktning. Etableringsarbetet drivs även proaktivt där vi arbetar selektivt 

med vilken typ av verksamhet vi vill attrahera i våra olika fokusområden.   

De mest efterfrågade lokaliseringarna finns knutna till Bråstorp respektive Norrsten. Efterfrågan finns också att 

etablera sig nära Lalandias planerade verksamhetsområde. Det får vi även bekräftat när vi kontaktar företag i 



 

syfte att de ska etablera sig i Motala Kommun. Under februari tecknades ett markanvisningsavtal och vi ser med 

tillförsikt fram emot fler tecknade markanvisningsavtal.   

Under månaden gav vi möjligheten till våra lokala företag inom byggsektorn att visa intresse att vara del av 

Danhaus offert av semesterhus till Lalandia. Totalt visade nio företag ett intresse att vara en del av Danhaus 

Lalandia offert. Nu hoppas vi på ett kommande positivt resultat där fler lokala företag kan dra nytta av den 

förmodade investeringen i Motala.   

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 har det börjat 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.   

I november genomförs Elmia Subcontractor i Jönköping. Intresset att följa med och gemensamt ställa ut under 

en gemensam Motalaflagg är så stort att vi redan har bokat monterplats inför 2019. Det blir då 7:e gången i rad 

vi ställer ut gemensamt. Kontakta oss om ni är intresserade att följa med och ställa ut.  

 Besöksnäring och evenemang   
 Tillsammans med Östgöta Media AB är arbetet i full gång inför det nya numret av Motala Magasinet som 

beräknas komma ut under april.  

Tillsammans med de andra kanalkommunerna har det varit ett möte med arbetsgruppen inom samverkan 

Destination Göta kanal. Krögargruppen har haft ett möte där fokus var kompetensförsörjning och i det här fallet 

kockar och restaurangpersonal och där man gemensamt vill att restaurang -och livsmedelsprogrammet startar 

upp i Motala igen. Kenneth Johansson, projektledare för jobbanalysen, berättade hur det ser ut idag och 

förväntas se ut i morgon med arbetskraft inom branschen. Lena Åberg, verksamhetschef för gymnasie-och 

vuxenutbildningen var med och lyssnade på krögarnas åsikter och tog frågan vidare.  

Ett anbudsunderlag har gått ut under februari månad angående förstärkt InfoPoint under månaderna juni, juli 

och augusti. Detta som en del i arbetet med InfoPoints, de 19 stycken bemannade turistservice platser som vi 

har i Motala kommun.  

 Vi har haft ett informationsmöte tillsammans med arrangören för ett nytt uthållighets -och multisportlopp, 

Ekoloppet, som kommer att sammanbinda Tiveden, Medevi och Askersund. I Motala kommun går loppet också 

genom Godegård. Turistservice nätverket i Östergötland har haft träff med alla kommuner med en kunskapsdel 

där erfarenhetsutbyte är viktigt och delat nyheter, kommande aktiviteter och evenemang för att tillsammans få 

en bra spridning. En föreläsning har erbjudits besöksnäringsföretag och handelsnätverket i ämnet ”Lär dig skapa 

professionellt innehåll i sociala medier” med Hanaw Rashid från The Amazing Society. Det här är en del i att 

erbjuda besöksföretagen utbildning inom social media.  

   

 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. 


