
 
 

                      

Affärsrapportering 2019  

Varmt välkommen till Tillväxt Motala AB:s affärsrapportering för september 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 september arrangerades fyra drop-in frukostar på Coffice, i höst har vi valt att fokusera lite extra på 

information kring kommunens myndighetsutövande. Planprocessen inledde utbildningsserien där Lena 

Petersson Forsberg, ansvarig för översiktsplanearbete, samt planarkitekt Alexandra Åberg, 

informerade om detalj- och översiktsplaner. Sista torsdagen i månaden gästades vi av Jörgen Karlsson 

från Bygglovsenheten och Marcus Lundqvist Vatten & avfall enheten. De delgav det regelverk de har 

att förhålla sig till och tog även upp de vanligaste frågor som uppstår från företagare gällande bygglov 

och VA-frågor. 

Månadens mest välbesökta föredrag stod Tomas Nielsen, Lalandias projektledare gällande 

Motalasatsningen för. Han berättade lite mer om sig själv och sin bakgrund men fokuserade även på 

de kompetenser som kommer behövas i framtidens Lalandia i Motala. 

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

noterar glädjande att samtliga hyresgäster är mycket nöjda. 

Sjöstadsmorgon 

Höstens första Sjöstadsmorgon inleddes med Politikerutfrågning i Folkets hus där fokus låg på 

näringslivsfrågorna: företagsklimatet, förutsättningar för näringsliv på landsbygden och bostäder. Det 
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blev även en duell mellan Kåre Friberg och Elias Georges i det högaktuella ämnet: 

”Konkurrensutsättning av kommunal verksamhet”.  

Drygt 120 personer deltog från näringslivet på plats medan ca 350 deltagare valde att följa Öst Medias 

livesändning.  

Sjöstadslunch 

Månadens sjöstadslunch hade tema ”Kulturen som tillväxtfaktor” där fokus låg på kulturföretagarnas 

roll samt möjligheter i näringslivet och den kommunala verksamheten. Hur kan vi med gemensamma 

krafter öka kommunens utveckling, attraktivitet, identitet och tillväxt? 

Det blev ett kreativt och intressant lunchföredrag där vikten av kultur poängterades genom olika 

exempel tagna från den lokala verksamheten. En programpunkt som berörde var hur man med sin 

verksamhet fått in ungdomar som hamnat utanför samhället tillbaks till en meningsfull tillvaro och i 

utbildning/arbete. 

Ett 50-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. 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.  

Företagsaktiviteter  

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

branschråden för Finans- och företagsrådgivning, Industri- och tillverkning samt Bygg- och fastighet 

haft branschrådsmöte.  

Handelsplats Motala hade möte där det numera finns utsedda representanter för handelsnätverk 

Bråstorp och Centrum, handelsområde Agneshög/Luxor, fastighetsägarna och representanter från 

Krögarnätverket. Fastighetsägarna presenterade sin förslagslista för ett stärkt centrum. Till nästa möte 

kommer bland annat handelsnätverk Bråstorp och centrum tillsammans med krögarnätverket att 

sammanställa sina önskemål för ett levande och tillgängligt centrum.  

För handelsnätverken och besöksnäringen finns det möjligheter att gå på de två sista utbildningarna 
inom digital marknadsföring och fotografering med mobilkamera. 
 
Under september har vi fortsatt att göra företagsbesök för att få en inblick i samt se hur vi kan stötta 

näringslivet på olika sätt. Totalt genomfördes sexton företagsbesök däribland ett besök där vi 

diskuterade ett nyetablerat företags tillväxtstrategi.   

Den 19:e september genomfördes Östergötlands Byggbranschdag. Ett årligen återkommande event 

med syfte att attrahera investeringar till vår del av regionen. För att skapa ytterligare värde för 

deltagarna anordnades en minimässa för byggbranschrelaterade företag och organisationer. 

Minimässan var ett nytt och positivt inslag för både föreläsare och gäster. I år var det ett fullspäckat 

program med förstklassiga talare och presentatör. Motala och Vadstena kommun presenterade de nya 



 

projektkatalogerna medan Lalandia och Serneke pratade om varför de önskar att etablera sig i Motala. 

Riktigt glädjande att höra om det mottagande de fått från alla stolta Motalabor och aktörer. Johan 

Wester höll ihop dagen på ett proffsigt sätt som besöktes av fler än 160 personer. Dubblerat antal 

besökare jämfört med tidigare år vittnar om det stora intresse det finns för vår region.  

Utvärderingen pågår för fullt och av de 63 som svarat hitintills tycker samtliga att dagen var bra eller 

mycket bra och 92% tycker att programmet var bra eller mycket bra.  

Platsmarknadsföring  

Positionen som Östergötlands sjöstad fortsätter att befästas i såväl våra egna som i besökare och 

motalabors sociala kanaler. Nu syns många glada vindsurfare och härliga höstbilder i flödena.   

När sommaren nu kommit till sitt slut går den digitala trafiken, som alltid såhär års, ned - men 

glädjande nog har vår primära kanal (motala.se) under september en procentuell ökning på över 52% 

kontra föregående år. Härliga siffror som talar för att intresset för Motala fortsätter att öka. Våra 

sociala kanaler fortsätter att växa sig starkare och nu har Motala, Östergötlands sjöstad på Facebook 

passerat 8500 följare, och på Instagram @motala_sjostad passerat 3500. Det senare har på ett år ökat 

med 59%. Positivt, då vi värderar egna starka kanaler högt.  

Marknadsföringen inför höstens stora fest, Motalagalan 2019, är också den i full gång i de digitala 

kanalerna – och intresset är stort.   

Centrum och Bråstorps företagsnätverks kampanj Handla lokalt fortsätter att rulla i såväl de digitala 

kanalerna som runt om i handelsområdena. 

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”. Några filmer planeras även för höstens digitala insatser. Nätverket ”Livet i 

Motala” hade dessutom en workshop tillsammans med kommunens tjänstemän på 

Samhällsbyggnadsenheten, planarkitekter, mark och exploateringsingenjörer. Det blev intressanta 

diskussioner där alla var eniga om vad som behöver göras för att få rotation på bostadsmarknaden. 

Motala Galan 

Planeringen inför och arbetet med Motalagalan 2019 pågår för fullt. Biljetterna släpptes till 

medlemmarna i Tillväxt Motala den 9 september och till allmänheten den 13 september. Åtgången är 

stor och på två dagar såldes över 100 biljetter. Presentation av finalisterna kommer att ske inom kort 

både i tidningsannonser och på sociala medier. Spänningen är olidlig! 

 

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 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. Varmt 

välkomna att komma och hälsa på oss i monter D03:48. 

Besöksnäring och evenemang   

Lördag och söndag 7 - 8 augusti genomfördes Industriarvsrundan i Gamla Motala verkstads område. 

Ett projekt där Tillväxt Motala och Motala kommun har jobbat tillsammans med flera kommuner i 

Östergötland i ett pilotprojekt finansierat av Regionen, där intentionen är att öka Industriarvets roll 

inom besöksnäringen. En lyckad satsning som gav flera fullsatta guidegrupper samt många besökare 

hos både Industrimuseet och i Museilägenheterna. 

Som tidigare år har vi nu skickat ut en temperaturmätning till företag inom besöksnäringen för att få 

en uppfattning om hur man har upplevt årets besökssäsong så här långt.  

En studieresa med alla InfoPointföretag har genomförts, där det bland annat bjöds på fortsatt koppling 

till Industrihistoria när vi fick ta del av Tjällmo/Godegårds historia med järnhantering och tillhörande 

skogsbruk, kolning och transporter genom guidning på Skönnarboleden.   

Som en del i att företagen behöver vara synliga, tillgängliga och kunna sälja sina produkter på nätet, 

erbjuds medlemsföretag inom besöksnäringen att delta på tre utbildningstillfällen under hösten, där 

den första var den 23/9.    

Ny branschrådsmoderator för branschrådet turism & upplevelser är Lotta Karlsson, VD för Svecia 

Travels/Göta Hotell. Nästa branschrådsmöte är satt till 23/10. 

Turistservicenätverket har tillsammans med Visit Östergötland haft ett möte för informationsutbyte 

mellan de 13 kommunerna med fokus på samarbete i den förändring som sker genom att 

beteendemönster hos besökaren förändras samt hur våra besöksserviceplatser förändras för att möta 

upp besökarens behov. Där är digitalisering och InfoPoints en del. 

Det har också varit ett möte hos Regionen i den kommunstrategiska gruppen där Visit Östergötland 

redovisade arbetet med hållbar produktutveckling som pågått juni 2016 – oktober 2019, ett projekt 

där Tillväxtverket och Region Östergötland satsat för att få fram fler exportmogna produkter. Motala 

var utvald för att jobba med produktutvecklingsprojektet Göta kanal. Flera företag har deltagit och det 

har resulterat i ett antal nya produkter. På samma möte blev det en redovisning av Centrum för 



 

Kommunstrategiska Studier (CKS) som under projektet hållbar produktutveckling genomfört en 

följeforskning över hur kunskapsstyrningen sker inom svensk besöksnäring. 

   

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. 

 


