
 
 

                      

Affärsrapportering 2019  

Varmt välkommen till Tillväxt Motala AB:s affärsrapportering för november 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 november arrangerades fyra st drop-in frukostar på Coffice, där vi tillfälligtvis valt att fokusera lite 

extra på information kring kommunens myndighetsutövande.  

Månadens första drop-in frukost inleddes med Ewa och Kristina från Crearum AB som gäster. De 

mycket energiska kvinnorna gav en inspirerande föreläsning om hur man kan arbeta med 

innovationsarbete i såväl stora som små organisationer. 

Anne Gustavsson, utvecklingsstrateg på Socialförvaltningen berättade mer om vad som styr 

verksamheterna inom vård och omsorg. Även vilka kravs som krävs för att arbeta som leverantör åt 

kommunen inom vård och omsorg. 

På en av frukostarna gästades vi av Motalas färskaste entreprenörer Anna Nyblin Bruman från 

Mammas recept. En mycket inspirerande frukost där Anna bjöd på nyttiga tips i att våga ta steget mot 

eget företagande, hon bjöd dessutom på goda kakor.  

Sista oktober fick vi en inblick i Alkoholhandläggarnas verksamhet då alkohol- och tobaksenheten 

gästade Coffice. Vi fick svar på de vanligaste frågorna som uppstår i samband med ansökan om 

tillstånd. 

Innovationsveckan inleddes med en sedvanlig Innovationsfrukost på Coffice. 

Branschrådsmoderatorerna presenterade sitt respektive fokus och årets finalister till ”Årets 

Innovation” presenterades. Vi fick även en redogörelse för hur ”Future Venera” haft det sedan de stod 

på scenen och mottog priset förra året. 

http://www.tillvaxtmotala.se/


 

 

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. 

Sjöstadsmorgon 

November månads Sjöstadsmorgon adventsmys hos Motalas allra färskaste Hotell Carl Friman kunde 

inte få en bättre inramning med ett snötäcke som spred julstämning. Entreprenörsfamiljen Andersson 

med Elin och pappa, tillika hotellchef, Lasse bjöd på en charmant show när de berättade om sin 

företagsresa och hur hotellet kom till.  

Morgonen bjöd även på en intressant föreläsning av Clara Rehnström och Rodrigo Olivares från Almi 

som berättade mer om hur Almi kan hjälpa företag att växa.  

Ett 75 tal gäster deltog. 

Sjöstadslunch 

Sjöstadslunchen i november hade tema ”Lokala jobbspår” där Joakim Rondahl chef på Bliva buss 

delgav sina erfarenheter kring integration. Arbetsförmedlingen föreläste om ”Lokala Jobbspår” som 

lite kortfattat handlar om att säkra kompetensen och göra samhällsnytta. Det är ett sätt att rekrytera 

när de traditionella sätten inte längre ger önskat resultat. Ett lokalt jobbspår är specifikt utformat för 

ett eller flera företag inom samma bransch och är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen och 

kommunen. 

Ett 15-tal gäster deltog. 

Motala för ett bättre företagsklimat 

Handslaget mellan Motala kommun och Tillväxt Motala markerar vikten av arbetet för 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 Coffice. Det är bakgrunden 

till höstens utbildningsserie kopplat till kommunens myndighetsutövning. Vi skapar mötesplatser för 

näringslivet och kommunens tjänstemän och politiker. 

I månaden släpptes Fastighetsägarnas ”Fastighetsföretagarindex” där Motala placerade sig på en 

fantastisk femteplats i hela riket. Fastighetsföretagarindex är ett sammanfattande mått på hur det är 

att bedriva fastighetsverksamhet i kommunen. Den baseras på telefonintervjuer och enkäter till 

medlemmar i Fastighetsägarna utförda av Demoskop och består av 14 frågor i följande områden: 

Förutsättningar för lönsamhet, Service, handläggning och avgifter, Samarbete med kommunen. 

 
 
 
 

 



 

Företagsaktiviteter  

Under november hade branschrådet för industri ett möte som avslutades med guidad rundvandring i 
industrimuseet.  
Vi deltog i en workshop som handlade om hur regionen ska samverka, utveckla, paketera och 
marknadsföra vår regions styrkeområden för att kunna attrahera fler internationella etableringar. 
Region Östergötland stod som värd och workshopen drevs av Business Sweden där regionen numera 
har ett avtal. Avtalet gör att även Östergötland får möjlighet att ta del av de förfrågningar som 
Business Sweden arbetar fram. 
 
Under november har vi varit ute på sju företagsbesök där ett av besöken handlade om att initialt 
stödja företaget i dess kontakt med en potentiell ny kund i England. Vi fick även 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 den förväntade Lalandia etableringen. Hur kan företag dra nytta av de ökade besöksströmmarna 
och hur kan man bidra till att stärka Motala som besöksnäringsort.  
    

Platsmarknadsföring  

Stand up paddle board på Göta kanal, löpning vid vackra sjöstadsvyer och bad vid våra bästa 

badplatser. Ja, det är sådant som faktiskt inte bara hör sommaren till. I Östergötland sjöstad erbjuds 

sjönära äventyr året runt – något vi arbetar med lite extra mycket med att påvisa denna vinter. 

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

Sjöstaden. I dagsläget filmas material till ett par korta vinterfilmer som ska marknadsföra Motala som 

en Sjöstad även ”off-season”. 

I våra sociala medier är det just nu fokus på detta, blandat med de evenemang som erbjuds, med syfte 

att uppleva allt härligt som Motala har att erbjuda vintertid.   

Även på webben är det fokus på vintriga sjönära äventyr, motala.se, där sidorna evenemang och 

centrum trendar.   

Sett till all data på motala.se under perioden 2019-11-01 till 2019-11-30 kontra föregående år så ser vi 

en ökning av antal användare på 39,54% (20 420 kontra 14 634) och 6,57% (35 518 kontra 33 327) vad 

gäller antal sessioner. 

Vad som sticker ut alldeles extra är antalet nya användare, vilket vi ser som otroligt positivt. I 

november 2018 besökte 10 161 nya personer motala.se och i år hela 16 324 vilket innebär en ökning 

på 60,65%. 

Motalagalan 2019 genomfördes lördagen den 9 november för sjunde gången. Drygt 500 festklädda 

och glada gäster minglade in i Multihallen som för kvällen var glittrande inredd. Stämningen var hög 

redan innan gästerna hade satt sig till bords för att avnjuta en god middag. Under kvällen ärades nio 

rörda pristagare som fick njuta av gästernas hyllningar. Konferencier Stefan Odelberg premiärledde 

Motalagalan galant med många inslag som drog ner både applåder och gav många skratt. Barbados 

rockade på scen och gästartisterna Ana Imraa och Sarah Lundin bidrog till en magisk kväll.  

 

 

 

 



 

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 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 genomfördes mässan Elmia Subcontractor i Jönköping och åtta av våra lokala 

tillverkande företag ställde ut. Det var sjunde gången i rad vi ställde ut gemensamt. 

Besöksnäring,  evenemang  och handel 

Ett förfrågningsunderlag har gått ut för uppdraget att agera förstärkt InfoPoint under sommaren 2020. 

Måndag 9 december var sista dag att lämna anbud. 

Vi har börjat att söka efter två nya kollegor som ska stötta det långsiktiga arbetet med att fördubbla 

den turistekonomiska omsättningen och stärka Motala som besöksnäringsort. Vi söker efter en 

handelsutvecklare och en evenemangsutvecklare.  

Handelsutvecklaren kommer bland annat att driva våra befintliga handelsnätverk framåt, öppna upp 

nya nätverk i Agneshög och Borensberg samtidigt som den ska stötta utvecklingen av våra olika 

handelsområden.  

Evenemangsutvecklare kommer i första hand arbeta med evenemang av storleken 2–4 i 

evenemangspyramiden. Detta syftar till att stärka och utveckla möjligheter kring våra befintliga större 

evenemang och långsiktigt börja att proaktivt arbeta för att locka hit fler evenemang som berikar för 

oss invånare och ökar attraktionskraften för potentiella besökare till Motala kommun. 

Motala kommun bjöd in till en workshop kring parkeringar där representanter för våra olika nätverk 

deltog.  

Vi har deltagit på en kunskapsdag arrangerad av Region Uppsala, Region Örebro län, Region 

Östergötland och Västmanland Turism. Temat var att främja en hållbar utveckling av besöksnäringen i 



 

Östra Mellansverige. Där delgavs goda exempel och konkreta metoder att ta med till vår egen 

organisation.  

Ett första redaktionsråd har genomförts för tidningen ”Runt Vättern”, där alla kommuner runt Vättern 

är representerade med syfte att skapa en så stark gemensam marknadsföring för området som 

möjligt.  

I november ordnade Visit Linköping & Co sin årliga besöksnäringsdag även den med hållbarhetsfokus. 

Vi välkomnar nya Hotell Carl Friman som InfoPoint. 

 

   

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. 

 


