
 
 

                      

Affärsrapportering 2019  

Varmt välkommen till Tillväxt Motala AB:s affärsrapportering för juli och augusti 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  

Under juli och augusti månad har Tillväxt Motalas verksamhet på Coffice av naturliga skäl varit betydligt lugnare 

än övriga månader. Intresset för Coffice -Motalas mest flexibla arbetsplats har dock tagit lite fart, vi har haft flera 

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 

tre långtidshyresgäster samt en hel del drop-in besök. Vi får kontinuerliga förfrågningar och noterar glädjande 

att samtliga hyresgäster är mycket nöjda. 

 Sjöstadsmorgon 

Sjöstadsmorgon som var planerat hos Årets Motalaföretag den 30 augusti fick tyvärr ställas in då man fick 

förhinder på Motala Båtvarv. Nu förbereder vi för septembers Sjöstadsmorgon som är den årliga 

Politikerutfrågningen, den 27 september i Folkets hus. 

 Motala för ett bättre företagsklimat 

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

mot ett förbättrat företagsklimat. 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 Coffice. I höst lanseras utbildnings-frukostar 

där man från kommunens sida samlar de tjänstemän som arbetar med tex bygglov, alkoholtillstånd. 

 

 

 

http://www.tillvaxtmotala.se/


 

Företagsaktiviteter  

Under augusti återupptog flera av våra branschråd och nätverk sina aktiviteter. Bland annat så har 

handelsnätverken haft möte för att följa upp pågående kampanjer och planera höstens aktiviteter och 

utbildningar. Kampanjen ”Handla lokalt” har nått ut till fler än 110 000 unika besökare och haft fler än 200 000 

visningar.  

För handelsnätverken och besöksnäringen finns det möjligheter att gå på utbildning inom instashopping, digital 
marknadsföring och fotografering med mobilkamera. 
 
Branschrådet för de kulturella näringarna träffades för att gå igenom sin kommande dialog om hur kulturen kan 

verka som Tillväxtfaktor.  

Under augusti har vi fortsatt att göra företagsbesök för att få en inblick samt se hur vi kan stötta näringslivet på 

olika sätt. Totalt genomfördes sex st företagsbesök. Vi har även haft erfarenhetsutbyten med Askersund och 

Hultsfreds kommun. Utöver detta har vi träffat Västerviks näringslivsbolag, Västervik framåt för att bland annat 

diskutera om hur de arbetar med evenemangsfrågor.  

Platsmarknadsföring  

Sommaren visar som vanligt upp vår sjöstad i bästa dager och förmånen att leva nära vatten blir givetvis extra 

tydlig. Positionen som Östergötlands sjöstad befäst i både egna och andras sociala kanaler, vilket såklart är roligt 

att följa dessa månader.  

Motala, Östergötlands sjöstads primära kanal, Motala.se, och de sociala medierna används för att stärka 

platsvarumärket, och har som tidigare nämnts under hela året vuxit sig starkare. Under sommarmånaderna maj-

augusti ökade trafiken, om än blygsamt, med över 4% mot samma period föregående år. Vad som däremot ökat 

betydligt mer, hela 35%, är tiden besökarna stannar på sidan. Sifforna gör att vi kan dra slutsatsen att intresset 

för Motala, och allt som finns att erbjuda, fortsätter att öka. I de sociala medierna ser vi samma uppåtgående 

trend. 

Under sommaren har också Centrums och Bråstorps företagsnätverk kampanj ”Handla lokalt” fortsatt att gå i 

såväl de digitala kanalerna som runt om i handelsområdena, tillsammans med nätverket Livet i Motalas 

Sjöstadsstories.  

Planering har nu dragit igång för höstens digitala insatser för att sätta det sjönära och goda livet i Motala på 

kartan. Bland annat väntar glimtar av motalabornas liv i sjöstaden.  

Arbetet med höstens stora fest, Motalagalan, är nu i full gång. Kvällen då förebilder och eldsjälar hyllas för att 

inspirera andra att följa efter, arrangeras den 9 november. 

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.   

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 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.   

För att ytterligare stärka Motala som besöksnäringsort scannar 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. 

Den 12-15 november genomförs mässan Elmia Subcontractor i Jönköping och i dagsläget är det nio tillverkande 

företag som ska ställa ut. Det blir då sjunde gången i rad vi ställer ut gemensamt. Kontakta oss om du är 

intresserad att följa med och ställa ut.   

Besöksnäring och evenemang   

Under juni, juli och augusti har två sommarvärdar funnits ute på InfoPoint cykel och jobbat med att möta 

besökare och Motalabor. Förutom sommarvärdarna har vi haft 19 InfoPoints tillgängliga för frågor och 

broschyrförsörjning. Tullkammaren i Motala hamn har varit förstärkt InfoPoint och tagit emot många besökare.  

Personalen har funnits till hands vid flera av sommarens evenemang tex Medeltid i Medevi, Folkrace festivalen, 

Båtens dag, hantverksmarknad, Lilla centrumloppet. 

Motalas Besöksservice Facebook konto är från i våras integrerat med Motala. Östergötland sjöstads Facebook 

konto och har genom detta fått en större räckvidd. Samtidigt har kontot Motala. Östergötlands sjöstad fått ett 

tydligt besöksfokus. 

En besöksundersökning bland besökarna har gjorts och håller på att sammanställas.  

Nyhetsbrevet Besöks – och handelsnytt har skickats ut till berörda branscher under juli och augusti månad. 

Arbetet har startat inför kommande Motala magasin och sker tillsammans med Östgötamedia som ansvarar för 

kontakten med företag för möjligt intresse av annonsering. Magasinet beräknas komma ut i mitten av oktober. 

Det har också varit uppstart inför deltagande på Seniormässan i Stockholm 1 - 3 oktober. Efter förra årets 

deltagande kan konstateras att målgruppen kändes rätt och intresset för Motala var stort. Företag som kommer 

att delta i montern är Brunneby Musteri, Wasa lejon, Svecia Travels, Motala Motormuseum och företrädare för 

Kommunens museer. 

 

   

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. 

 


