
 
 

 

                        

 Affärsrapportering 2019   

Varmt välkommen till Tillväxt Motala AB:s affärsrapportering för maj 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   

I maj arrangerades fyra drop-in frukostar. Motala kommuns nya kommunikationschef Sofia Löf berättade om 

kommunikationsenheten, vad de jobbar med, hur uppdraget som kommunikatör har förändrats under de 

senaste åren och vilka utmaningar enheten ställs inför.  

En annan frukost blev den perfekta starten för DUA-dagen, ”Delegationen för Unga & nyanlända i arbete”. Ett 

samarbete mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna i västra Östergötland. Skill berättade om sitt 

framgångsrika integrationsprojekt ”Ökad mångfald i industrin” där McDonalds och Bliva buss lyftes som goda 

förebilder.  

Månadens sista frukost gästades av Helén Bergvich, verksamhetschef vid Capio Specialistvård som i april tog över 

ortopediverksamheten vid Motala lasarett. Helén informerade om verksamheten, hur kvalité, hög tillgänglighet, 

standardisering och förenkling är några av de drivkrafter som finns inom Capio.   

Intresset för Coffice -Motalas mest flexibla arbetsplats har avstannat lite, något vi tror beror på den stundande 

semestertiden. Vi får dock fortfarande kontinuerligt förfrågningar. Vi noterar glädjande att samtliga hyresgäster 

är mycket nöjda.  

Sjöstadsmorgon  

Årets somrigaste Sjöstadsmorgon arrangerades i slutet av maj i anrika ”Charlottenborgs slott”, där dagens tema 

var besöksnäring. Frukosten inleddes med att verksamhetschef Hannah Gruffman presenterade kommunens 

museér med fokus på Charlottenborgs slott. Därefter tog Nina Glimvall, vd för Medevi Brunn över. Nina delgav 

sommarens verksamhet och vad ett gott värdskap innebär för Medevi Brunn. Maten är en central del av 

brunnssäsongen 2019, med ny köksmästare och restaurangchef utlovas smakupplevelser utöver det vanliga. 

Tillväxt Motalas Pia Axelsson informerade om Motalas sommarverksamhet och nyheter kring Infopoints. 

http://www.tillvaxtmotala.se/


 

Frukosten avslutades med en guidad tur i den nyinvigda utställningen på slottet, vilket var mycket uppskattat. 

Drygt 70 personer deltog.   

Sjöstadslunch  

Vi gästades av Svenskt Näringslivs regionchef i Linköping, Sofia Sjöström. Sofia presenterade det preliminära 

resultatet av årets enkät i företagsklimat. Varje år genomför Svenskt Näringsliv en enkätundersökning om 

företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. 

Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. 2019 års ranking bygger till två tredjedelar på 

enkätundersökningen till ett urval av företag som genomfördes under perioden januari-april 2019, ytterligare en 

tredjedel baseras på statistik från SCB och UC. Enkäten för 2019 har nu sammanställts och den visar att läget för 

Motala kommun är uppåtgående stabilt. Motala har mycket glädjande den högsta svarsfrekvensen i 

Östergötland, vilket tyder på att vi har engagerade företagare. Ett 40-tal gäster deltog.   

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. Under månaden har vi genomfört 10 

företagsbesök för att se hur vi kan stötta näringslivet på olika sätt.   

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

skapar mötesplatser för näringslivet och kommunens tjänstemän och politiker, ett gott exempel på det är 

Sjöstadslunchen med Svenskt Näringsliv.  

Under hösten kommer vi att starta upp en serie miniutbildningar där tjänstemän från Motala kommun 

informerar om vad som är viktigt inom olika områden. Vad bör man tänka på och hur ska man som företagare 

agera i olika frågor när man vill starta eller utveckla sin verksamhet. Genom denna utbildningsserie vill vi skapa 

en ökad transparens om vad som krävs för att respektive ärende ska gå igenom processen så enkelt och snabbt 

som möjligt.   

Företagsaktiviteter   

Under maj har det varit branschrådsmöte inom bland annat Finans & Företagsrådgivning, Bygg och Fastighet och 

Industri. Branschrådet för de kulturella näringarna genomförde ett dialogmöte med Motala kommun. Flera olika 

presentationer om hur kulturen kan bidra till samhällets utveckling. Vi fick bland annat höra om projektet Egen 

Kraft som under tre år hjälpt många tillbaka från utanförskap. Branschrådet för Industri träffade tillsammans 

med representanter från Carlsund och politiken skolverket för att undersöka möjligheterna för 

lärlingsanställning. Lärlingsanställning är en ny möjlighet för skolan och näringslivet att attrahera ungdomar till 

industrin. Redan idag har man arbetsplatslagd praktik vilket resulterat i anställning efter genomgånget program.   

Platsmarknadsföring   

Platsvarumärket Motala, Östergötlands sjöstad fortsätter växa sig starkare. För en månad sedan noterades ett 

ökat intresse, på motala.se jämfört med förra året samma datum. å våra mer turistiska sidor på motala.se – och 

då mer specifikt på evenemang och upplevelser. På webben trendar nu cykel, men även evenemang, Varamon, 

saker att göra samt mer klassisk turistinformation. Sett till föregående år ser vi en ökning på trafiken på hela 

webben motala.se.  

De sociala medierna fortsätter att växa, och vi ser en ökning på ca 6% per månad. Med egna starka digitala 

kanaler bygger vi en personlig relation, stärker förtroendet till varumärket, ökar räckvidden och skapar 

mervärde.  

Sommarens marknadsföringsinsatser fortsätter, där de digitala medierna kommer ha prioriterat fokus på 

upplevelser och inspiration för att stimulera besök. I maj startade bostads- och marknadsföringsnätverket ”Livet i 

Motala” sin årliga kampanj. I korta filmer marknadsför aktörerna i nätverket sin verksamhet samt delger oss vad 

de tycker är det bästa med Motala. Varje film publiceras och annonseras i sociala medier och går under den 

gemensamma rubriken ”Sjöstadsinfo”.  



 

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, där vi har flera 

markanvisningsavtal tecknade. 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.  

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 och ett första möte har hållits med de hittills 8 

utställarna. Det blir då 7:e gången i rad vi ställer ut gemensamt. Kontakta oss om du är sugen att följa med och 

ställa ut.   
 Planerna för Östergötlands byggbranschdag har tagit fart på allvar, håll utkik efter ”save the date”. 

Byggbranschdagen är ett årligen återkommande event med syfte att attrahera investeringar till vår del av 

regionen.  

Besöksnäring och evenemang    

Första veckan i maj kom Motala magasin och kartor inför säsongen 2019, ett samarbete med Östgöta Media AB 

och det har pågått ett arbete med att få ut och uppdatera informationsmaterialet till InfoPoints och andra 

platser i kommunen där besökarna befinner sig.  

De 19 InfoPoint platserna i kommunen har varit på en gemensam utbildningsdag genomförd av Tillväxt Motala. I 

år var platsen Borensberg och dagen varvades med Motalainformation, studiebesök, föreläsningar och guidning.   

Göta kanal har haft en kickoff för Officiell partner Göta kanal på Östgötasidan, där nyttig information från 

kanalföretag och Göta kanalbolag delades för att kunna hjälpa besökarna att få ut så mycket som möjligt av sin 

kanalresa.  

I det nya multisportloppet, Ekoloppet, som gick skarpt för första gången i år, gick en del av sträckan i Motala 

kommun. Tillväxt Motala var med på Mässan Askersund Outdoor festival och pratade Motala och natur i 

synnerhet. Outdoor festivalen gick samtidigt som Ekoloppet och där var också målgången. Loppet 

sammanbinder naturområden i Tiveden, Norra Vättern skärgård, delar av Östgötaleden och södra Närke.  

Nyhetsbrevet Besöks- & Handelsnytt har skickats ut till berörda branscher under maj månad.  

28-29 maj hölls två utbildningsdagar för sommarpersonalen som ska vara sommarvärdar på vår mobila 

InfoPoint-cykel ute på besökstäta platser under sommaren för att möta besökarna på plats.   

Ett blad med erbjudanden från företag inom handel och besöksnäring har producerats och kommer att delas ut 

av sommarvärdarna och finnas hos flera InfoPoints.  

     

 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.  

  


