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Sammanfattning 

Deloitte AB har av de förtroendevalda revisorerna i Motala kommun fått uppdraget att 

genomföra en granskning avseende kommunens arbete med näringslivsfrågor. 

 

Revisionsfråga 

Säkerställer kommunstyrelsen att det bedrivs ett ändamålsenligt näringslivsarbete i Motala 

kommun? 

Svar på revisionsfråga 

Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen till stor del bedriver ett 

ändamålsenligt näringslivsarbete i Motala Kommun.  

 

Iakttagelser 

• Enligt reglementet ansvarar kommunstyrelsen för näringslivsfrågorna och dess 

arbetsutskott har delegationsrätt att besluta inom dessa frågor. Kännedomen om 

delegationsrätten hos kommunstyrelsens presidium är varierande. 

• Kommundirektören har ett ansvar för att hålla samman och utveckla kontakter som rör 

bland annat näringsliv. Övriga personer som företagarna har kontakt med är 

utvecklingsledare och handläggare inom myndighetsutövning. Det saknas en formell 

näringslivsorganisation inom tjänstemannaorganisationen. Kommunen har sedan 2012 

avtal med Tillväxt Motala för den stora delen av arbetet med näringsliv och turism. 

• Kommunen ligger på 218 plats i Svenskt Näringslivs rankning år 2020. Bland de 

faktorer  

som Motala är sämst rankade är företagsamhet, politikernas och tjänstemännens  

attityder samt i den sammanlagda bedömningen.  

• Motala kommunen ligger strax över rikssnittet i Nöjd-kundindex kring företagsklimat. 

Den bästa utvecklingen (räknat i %) noteras under 2020 för kategorierna effektivitet och 

kompetens och sämsta för bemötande. 

 

 

 

• Enligt officiell statistik är det endast en kommun som har lägre antal skapade företag än 

Motala kommun i Östergötlands län under 2019, per 1000 invånare i åldern 16–64. 

Statistiken visar också att antalet arbetsställen ökar i långsam takt. Antalet 

kommuninvånare som har sitt förvärvsarbete i andra kommuner har enligt statistiken 

ökat senaste åren.  

• Vid intervjuer lyfts att Motala kommun är inne i en omställningsfas från tidigare få men 

stora företag till nu många små. Det uppges att kulturen som storföretagarkommun 

lever kvar och påverkar kommunens omdömen i rankingar.  

• Kommunen satsar mindre än liknande kommuner i kronor per invånare på 

näringslivsfrämjande åtgärder och turism. Det finns ingen fastställd budget och tydlig 

uppföljning av vad det totala näringslivsarbetet kostar. 

• Kommunfullmäktige har fastställt ett resultatmål kopplat till företagsklimat, vilket följs 

upp av tre indikatorer. I slutet av 2020 nåddes endast ett av dessa. Kommunstyrelsen 

har utifrån måluppfyllelsen gjort prioriterat arbetet inför 2021 med syfte att höja 

resultaten. 

• Det finns ett stort antal styrdokument som berör näringslivsarbete inom kommunen. 

Dessa är dock inte synkade och det saknas ett styrdokument som sammanlänkar 

arbetet och skapar en röd tråd.  

• Det finns en näringspolitisk strategi från 2014, den är dock inte politiskt beslutad. 

• Av protokoll framgår att det saknas en tydlighet i hur kommunstyrelsen följer upp och 

agerar på egna genomförda aktiviteter, men även hur de utvärderar Tillväxt Motala 

kopplat till satsade medel, genomförda aktiviteter och utfall för kommunfullmäktiges mål.  

• Det är osäkert hur satsade medel i Tillväxt Motala kommer alla företagare i kommunen 

till del. Enligt bolagets stadgar ska medlemmarnas ekonomiska intressen främjas. Det 

finns information som pekar på att företag som inte är medlemmar i Tillväxt Motala är 
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missnöjda då de anser att de inte får samma möjlighet att ta del av insatser som Tillväxt 

Motala levererar på uppdrag av kommunen. 

Rekommendationer 

Kommunstyrelsen rekommenderas att: 

• Förtydliga den politiska viljeriktningen och ambitionen med näringslivsarbetet i 

kommunen, t ex överväg att ta fram ett näringslivsprogram/strategi.  

• Utveckla styrning och uppföljning av näringslivsarbetet, inkl. det arbetet som utförs 

av Tillväxt Motala. 

• Se över den interna näringslivsorganisationen samt förtydliga roller och ansvar. 

• Vidta åtgärder för att förbättra måluppfyllelse avseende näringslivsarbetet.  

• Förbättra kommunikation och dialog med företagare, allmänheten och lokalmedia 

samt öka transparensen kring kommunens näringslivsarbete. 

• Tydliggör i vilken utsträckning samtliga företagare i kommunen kan ta del av 

kommunens näringslivsfrämjande åtgärder.  

 

Jönköping den 2021-05-17 

 

DELOITTE AB 

Revsul Dedic  Jimmy Lindberg  

Projektledare  Verksamhetskonsult 
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Bakgrund  

En kommun har en viktig roll att skapa förutsättningar för företagsetablering och 

företagarnas möjligheter att utveckla sin verksamhet. Kommunen påverkar 

förutsättningarna för företagen genom myndighetsutövning som bygglov och 

utskänkningstillstånd men även genom tjänster och service av olika slag. Undersökningar 

visar att kommunens attityd till företagande är avgörande för ett positivt företagsklimat. När 

en kommuns befolkning växer och antal företag ökar, bidrar det till att skatteunderlaget 

ökar. Ett gott företagsklimat ger en positiv spiral. 

Enligt officiella uppgifter har Motala kommun de senaste åren väsentligt färre nystartade 

företag (mätt i antal/1000 inv. 16 - 64 år) jämfört med liknande kommuner, Östergötlands 

läns kommuner och riket. I Svenskt Näringslivs senaste ranking (2020) hamnade Motala på 

plats 218 vilket är en försämring med 18 platser jämfört med 2019. I SKR:s Öppna 

jämförelser om företagsklimat 2019 – företagarnas nöjdhet med kommunernas 

myndighetsutövning fick Motala 73 i NKI-värde, vilket är ett bra resultat och i linje med 

genomsnittet för samtliga deltagande kommuner. 

Sedan flera år arbetar det fristående näringslivsbolaget Tillväxt Motala AB på uppdrag av 

Motala kommun med näringslivsutveckling, etableringar, entreprenörskap, 

evenemangsutveckling, turism och platsmarknadsföring.  

Utifrån en bedömning av väsentlighet och risk har de förtroendevalda revisorerna funnit det 

angeläget att göra en granskning av kommunens näringslivsarbete. 

Syfte och avgränsning 

Granskningens syfte är att undersöka hur kommunen arbetar med sitt näringslivsarbete. 

Granskningen har begränsats till kommunstyrelsen. 

 

Revisionsfråga  

Säkerställer kommunstyrelsen att det bedrivs ett ändamålsenligt näringslivsarbete i Motala 

kommun? 

Underliggande frågeställningar 

Säkerställer kommunstyrelsen att det bedrivs ett ändamålsenligt näringslivsarbete i Motala 

kommun? 

Underliggande frågeställningar 

• Finns tydliga mål och styrdokument för näringslivsverksamheten? 

• Finns en ändamålsenlig näringslivsorganisation och är roller och ansvar tydliga? 

• Har kommunstyrelsen säkerställt tillräckliga resurser att bedriva ett aktivt och 

ändamålsenligt näringslivsarbete? 

• På vilket sätt och utsträckning bedrivs aktiviteter inom näringslivsverksamheten för att 

förbättra företagsklimatet? Följs effekterna av dessa insatser? 

• Är samverkan, samarbete och dialog mellan kommunstyrelsen och näringslivsbolaget 

Tillväxt Motala AB ändamålsenligt?  

✓ Är återkoppling av Tillväxt Motala AB:s näringslivsarbete till kommunstyrelsen 

tillräcklig och ändamålsenlig? 

✓ Görs någon utvärdering av rimlighet av Tillväxt Motala AB insatser och dess 

effekter mot den ersättning som Tillväxt Motala AB erhåller från kommunen. 

• Sker en systematisk uppföljning och utvärdering av näringslivsverksamheten (inkl. 

Tillväxt Motala AB)?  

1. Inledning 
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✓ Hur mäts och utvärderas näringslivsklimatet och nyföretagandet? Hur ligger i 

Motala kommun i förhållande till jämförbara kommuner? 

✓ Genomförs egna undersökningar av företagsklimatet i kommunen? Upplever 

företagen att kommunen bidrar till ett förbättrat näringslivsklimat?  

Metod och granskningsinriktning  

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier, statiska analyser samt genom 

intervjuer med följande befattningshavare: 

• Kommunstyrelsens presidium 

• Kommundirektör 

• Utvecklingsledare 

• VD och ekonomichef Tillväxt Motala.  

Granskningen har delats in i följande sju faser: 

• Planering av intervjuer. 

• Samla fakta/underlag genom intervjuer och dokumentgranskning. 

• Genomgång, sammanställning och analys av insamlat material. Vid behov 

komplettering med mer material. 

• Framtagning av viktiga iakttagelser och rekommendationer samt svar på revisionsfråga. 

• Rapportskrivning inkl. sakavstämning. 

• Presentation av granskning till revisorer. 

• Godkänd rapport skickas till berörda nämnder & revisorer.  

Kvalitetssäkring 

Kvalitetssäkring har skett genom Deloittes interna kvalitetssäkringssystem. Rapporten har 

även kvalitetssäkrats av de intervjuade personerna. 

Revisionskriterier 

Kommunallagen  

Av kommunallagen 2 kap § 8 framgår att kommuner får genomföra åtgärder för att allmänt 

främja näringslivet i kommunen. I övrigt reglerar inte lagen att kommunen måste arbeta 

med näringslivsfrågor. 

Lagen reglerar dock kommunens ansvar gällande frågor som rör myndighetsutövning, vilket 

är en viktig del i arbetet med näringslivsarbetet. 

Nämndernas reglemente  

Av reglementet för Motala kommuns nämnder framgår att kommunstyrelsen har 

huvudansvar för ”näringslivsfrågor och ansvar för åtgärder för att allmänt främja näringslivet 

i kommunen”. I reglementet för övriga nämnder nämns inte näringslivsarbetet specifikt men 

det framgår i reglementet att nämnderna ska medverka till genomförande av de 

gemensamma målen i LUP:en. Nämnderna har även ett ansvar att beslutad Mål och 

Resursplan följs. Vissa nämnder har ansvar över den myndighetsutövning som direkt eller 

indirekt berör näringslivsarbetet. 

Kommundirektörens instruktion  

Enligt 7 kap. 1 § kommunallagen, 2017:725, KL ska det finnas 

en instruktion för kommundirektören. I instruktionen för kommundirektören i Motala 

kommun (från 23 januari 2018) beskrivs kommundirektörens uppdrag, roll, ansvar och 

arbetsuppgifter. Där framgår att kommundirektören har ett ansvar för att hålla samman och 

utveckla kontakter som rör bland annat näringsliv.  

Lokalt utvecklingsprogram 2019-2022 (LUP) 

I lokala utvecklingsprogrammet (LUP) för mandatperioden 2019–2022 som antogs av 

kommunfullmäktige i april 2019 är mandatperiodens viktigaste utvecklingsstrategier 

samlade i fyra prioriterade områden.  

LUP:en innehåller fyra prioriterade områden med en målbild för hur de vill att Motala ska se 

ut år 2022. Till varje prioriterat område är ett antal resultatmål framtagna som ska uppnås 

och som gäller för hela mandatperioden. Målen beskriver önskade effekter för samhället, 

kommunens medborgare och kunder. Kommunstyrelsen beslutar om nyckeltal och 

målnivåer för alla nyckeltal, vilka mäts på kommunnivå.  

Det prioriterade målområden i LUP 2019–2020 som tydligast kopplas till kommunens 

näringslivsarbete är ”Tillväxt i hela Motala”. Av detta målområde framgår bl. a att; 

- att kommunen har god mark- och tomtberedskap. 

- att kommunen har klättrat i företagsklimatsmätningar.  
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- att kommunen har fler företagsetableringar och arbetsställen runt om i kommunen.  

- att kommunen har en bra infrastruktur inkl. en stark bredbandsutbyggnad. 

- att kommunen har en välmående landsbygd.  

Till målområdet ”Tillväxt i hela Motala” har fem resultatmål kopplats, varav en av dem är 

”En företagsmiljö i toppklass”. I beskrivningen av ”En företagsmiljö i toppklass” anges att 

Motala kommun ska ha en välkomnande inställning till nya företag och det finns god 

markberedskap för företagsetableringar.  

Vidare, för att bibehålla de goda företag kommunen har samt för att på kort- och lång sikt 

kunna attrahera nya företag till Motala är det viktigt med en effektivitet och transparens i 

processen för bygglov och detaljplaner samt tillstånd och tillsyn. 

Framgång i detta resultatmål följs upp genom följande nyckeltal/indikatorer: 

• Svenskt Näringslivs ranking, totalranking 

• NKI, Insiktsmätningen 

• Lediga byggrätter för kommersiellt bruk, kvadratmeter  

LedMot – Ledningssystem för Motala kommun (18/KS 0152, reviderad 2018-11-12) 

I LedMot, som är Motala kommuns ledningssystem anges principer för hur kommunen ska 

ledas och styras så att största möjliga nytta skapas för medborgare och kunder. LedMot 

anger bland annat att styrningen och ledningen av kommunens uppdrag och verksamhet 

utgörs av mandatperiodens politiska program och kommunens grunduppdrag.  

Av LedMot framgår att både det politiska programmet och grunduppdraget ska styras och 

ledas i riktning mot den övergripande visionen för Motala kommun. 

Utgångspunkter och teoretiskt resonemang 

Vad menas med företagsklimat? 

Företagsklimat är ett komplext begrepp som inte har någon entydig definition. NUTEK 

hävdar till exempel att företagsklimat i en nationell mening definieras som ett 

mångdimensionellt begrepp som innefattar flertal faktorer såsom konjunktur, efterfrågan 

och politik. Svenskt Näringsliv definierar i sina kommunundersökningar företagsklimatet 

som summan av de institutioner, attityder, regler och kunskaper som möter företagaren i 

vardagen. 

Vad menas med gott företagsklimat?  

Företagare och kommunen har ungefär samma bild av vad som påverkar företagens 

utveckling, tillväxt och förnyelse. Företagare och kommunen har dock olika syn på sina 

roller. Företagarna önskar hjälp med operativa saker, medan kommunerna har en bredare 

och mer långsiktig syn på arbete och behov. Därav kan arbetet inte endast baserats på 

undersökningar och enkäter. Kommunen måste arbeta med de delar som underlättar för 

befintliga företagare, potentiella företagare men också på det som långsiktigt ger mest för 

kommuninvånaren.  

Att mäta och bedöma företagsklimat? 

Det finns flera olika mätningar/undersökningar som försöker fånga upp företagsklimatet. 

Det finns ingen entydig definition av vilka variabler som skall ingå vid bedömningen. De 

olika mätningar/undersökningar som utförs idag har till viss del olika syften. Men de har 

som gemensam faktor att de ska avspegla det lokala företagsklimatet och/eller 

kommunernas attraktivitet för företagande. Det är därför viktigt att förstå och beakta syftet 

med undersökningarna och vad de faktiskt mäter. Respektive mätning måste hanteras på 

rätt nivå och i rätt sammanhang.  

De olika mätningar/undersökningar genomförs på delvis samma sätt men innehåller ofta 

både information om företagens uppfattningar om det lokala företagsklimatet och uppgifter 

om ett antal faktorer som anses vara viktiga för ett bra företagsklimat. Generellt mäts 

antingen människors uppfattningar om hur näringslivsklimatet ser ut, eller så mäts det 

observerbara utfallet av ekonomiska aktiviteter (fakta/statistik). 

De undersökningar som de flesta kommuner huvudsakligen refererar till och arbetar med är 

den som företas av Svenskt Näringsliv samt insiktsmätning (NKI) som utförs av SKR. Det 

är dessa två undersökningar vi använt som utgångspunkt i vår granskning. Dessa två 

undersökningar har kompletterats med officiell statistik avseende nystartade företag och 

antal arbetsplatser. 

Hur kan en kommun påverka företagsklimat? 

Vid en bedömning om en kommun vidtar ändamålsenliga insatser/åtgärder för ett bättre 

näringslivsklimat måste vi utgå ifrån att kommunen inte själva kan påverka allt, framförallt 

faktorer som ligger utanför kommunens makt. Man bör även skilja på vad som är 
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ändamålsenligt ur ett kommunperspektiv och vad som är ändamålsenligt i ett 

näringslivsperspektiv, framför allt med tanke på att näringslivsarbetet inte ingår i 

kommunens kärnuppdrag. Både insatser och effekter bör beaktas vid bedömning om 

ändamålsenligt arbete och ställas mot om resultatet ligger i linje med politisk viljeriktning 

och ambition.  

Det kommunen i första hand råder över och kan arbeta med är det som är kopplat till 

myndighetsutövning. Myndighetsutövning utgår ifrån vad som anges i lagstiftningen. Det 

kan därför uppstå konflikter mellan vad företag vill och förväntar sig och vad lagstiftning 

säger. Det som kommunen kan påverka är hur de hanterar området och sådant som kan 

påverka handläggningstider och kvalitet på beslut, stöd och rådgivning. Då området är 

lagstyrt bedömer vi att effektivitet inom myndighetsutövning inte endast kan bedömas 

utifrån företagarnas upplevelse, man måste även titta på hur arbetet ligger i linje med 

lagstiftarens intentioner.  

Utöver myndighetsutövning kan kommuner påverka bland annat kommunala 

organisationens inställning till näringslivet och hur frågor som berör näringslivet hanteras, 

tillgången till kommunal infrastruktur, inställningen till entreprenörskap och möjligheterna att 

utveckla affärsidéer, tillgång till utbildad arbetskraft (genom utbildning), tillämpa 

upphandlingar i stället för offentlig produktion av tjänster, vara Initiativtagare, samordnare 

och delfinansiär av och ”mäklare” för lokala/regionala utvecklingsprojekt. 
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Utifrån genomförda intervjuer och granskat material har en övergripande beskrivning av kommunens näringslivsarbete gjorts nedan. De iakttagelser som framkommit till följd av intervjuer 

och dokumentstudier redogörs under den rubrik som ansetts mest lämplig. 

 

Inledande statistik avseende näringslivet i Motala kommun 

För att få en uppfattning om hur företagsklimatet i Motala har utvecklats under de senaste 

åren har vi i denna granskning valt att undersöka hur företagare uppfattar företagsklimatet, 

men även undersöka och analysera officiella statistik kopplat till företagsklimatet. 

Enligt Svenskt Näringslivs rankning 

Den senaste rankingen från Svenskt Näringsliv avser perioden januari-april 2020. För 

Motala kommuns del har enkäten skickats ut till 400 slumpvis utvalda företag, varav 210 

företag har besvarat enkäten (svarsfrekvens 58 %, Sverigesnitt 50 %).  Nedanstående 

diagram visar utvecklingen av Motala kommun i Svenskt Näringslivs rankning under de 

senaste 10 åren.  

Figur 1: [Källa: Svensk näringsliv och KOLADA).  

Svenskt Näringslivs totala rankning baseras på 18 olika underkategorier. Olika 

underkategorier väger olika mycket i den totala rankningen. För att få bättre förståelse för 

vad som ligger bakom Motalas totala rankning under de senaste åren har en djupdykning i 

underkategorierna gjorts.  

Djupdykning av utfallet för 2020 visar att Motala kommun rankades sämst (i förhållande till 

övriga 290 kommuner) inom följande 5 underkategorier. 

”Företagsamhet” där kommunen rankades på plats 254. Denna faktor visar andelen 

företagsamma av den arbetsföra befolkningen (16–74 år). Med företagsamma menas de 

individer som är godkända för F-skatt, är delägare i ett aktivt handelsbolag eller är vd eller 

styrelsemedlem i ett aktivt aktiebolag räknas som företagsamma. Detta är en ny kategori, 

därav inget utfall för åren innan 2020.  

Näst sämsta rankningen avser ”Attityder från tjänstemän,” där kommunen rankades på 

plats 243, vilket är en försämring med 30 platser jämfört med 2019. De senaste 9 åren har 

kommunen rankats relativt lågt inom denna kategori.  

2. Granskningsresultat 
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Det tredje sämst rankade kategorin är ”Sammanfattande omdöme av företagsklimat i 

kommunen”, där kommunen rankats på plats 225, vilket är en försämring med 21 platser 

jämfört med 2019. Denna kategori är den högst värderade delen i rankningen och som 

utgör en tredjedel av rankningen.  

Det sammanfattande omdöme av företagarna på företagsklimatet i Motala på 

företagsklimatet i Motala legat på nivå 3 av 6 de senaste 14 åren, vilket är lägre än 

rikssnittet.  

Den fjärde sämst rankade kategorin avser ”Konkurrens från kommunens verksamheter”, 

där kommunen rankats på plats 215. Faktorn beskriver i hur stor utsträckning företagen 

anser att kommunens verksamheter tränger undan privat näringsverksamhet. 

Bild 1:  

Den femte sämst rankade kategorin avser ”Attityder från kommunpolitiker”, där kommunen 

rankats på plats 204, vilket är en försämring med 14 platser jämfört med 2019. 

Kategorin ”Kommunalskatt” har historiskt rankats högt i Motala rankats högt (plats 51–80). 

Detta är den kategori som försämrats mest 2020 jämfört med 2019 (57 platser), se bild 2. 

Bild 2:  

Förbättringar under 2020 jämfört med 2019 noteras för ”kommunal service och 

bemötande”, ”mobilnät och bredband” samt ”marknadsförsörjning.  

Vartannat år får även kommunpolitiker (ledamöter i kommunfullmäktige) besvara på samma 

enkätfrågor som företagare. Deras uppfattningar vägs dock inte in i den totala rankningen.  

Genomgång av enkätsvar som politiker i Motala kommun har gjort visar att politiker 

generellt ger högre betyg för företagsklimatet än kommunens företagare på i stort sett alla 

kategorier som berörts av enkäten (gäller alla kommuner).   

Gapet mellan politiker och företagare har i Motala kommun krympt under de senaste 2–3 

åren. Detta beror till stor del på en kraftig minskning av politikernas sammanfattande 

omdöme om företagsklimatet i kommunen, se bild 3 nedan. Men, lägre omdömen noteras 

även för kategorierna; tjänstemäns attityder till företagande, kommunpolitikernas attityder 

till företagande, service och bemötande, dialog mellan företag och kommunens 

beslutsfattare, tillgången på medarbetare med relevant kompetens.  

Bild 3:  

Företagarnas omdöme avseende ”Tillgången på medarbetare med relevant kompetens” 

har legat på samma nivå sedan 2010. Under samma period har politikernas omdöme ökat 

från 2011 till 2017 för att därefter minska relativt mycket fram till 2019. 

Svenskt Näringslivs enkät för 2021 redovisades i 21 maj 2021 och visar på att Motala 

kommun förbättrat sina betyg inom i stort sett samtliga områden jämfört med 2020. Framför 

allt har det samlade omdömet ökat och ligger nu på samma nivå som riket. I nedan avsnitt 

kommenteras utfallet närmare och en detaljerad tabell finns i bilaga A. Utfall för rankning 

2021 saknas ännu vid granskningstillfället. 

Kommentarer kopplade till utfall i Svenskt Näringsliv 

Motalas placering i Svenskt Näringslivs rankningen har de senaste 10 åren legat mellan 

200 och 267 plats, dvs. bland de 90 kommuner med sämst rankning. Motalas bästa 

rankning noteras för år 2019 då kommunen låg på plats 200. Vid senaste undersökningen 

år 2020 rankades kommunen på plats 218, en försämring med 18 platser jämfört med 

2019. Därmed har den positiva trenden under 2016–2019 brutits.  

När det gäller själva Svenskt Näringslivs ranking är det viktigt att ha i åtanke att den tar liten 

hänsyn till skilda förutsättningar dvs. var förutsättningarna är bra och vad som kommunerna 

själva kan påverka. Försämrade värden för vissa kommuner gör att andra kommuner 

hamnar högre upp i placering utan att kanske egentligen ha vidtagit några speciella 

åtgärder. Vidare, är frågorna inte så väl avgränsade vilket medför att den information som 

svaren baserar sig på kan vara mycket bred. Det finns gott om utrymme för tolkningar. 

Därav bör framför allt den totala omdömen/rankningen tolkas med viss försiktighet.  

Det totala omdömet/rankningen påverkas av flertal underliggande faktorer/variabla. Vissa 

baseras på företagarnas attityder och förtroenden och vissa baseras på observerbara fakta. 
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Vissa faktorer väger mer i den totala rankningen. Dessutom är det flera av faktorer som 

kommunen inte har, eller har en begränsad möjlighet att påverka. Att bryta ner den totala 

rankningen i de olika underkategorier och därefter göra analyser, bedömningar och 

jämförelser ger mer värde för kommunen än att endast titta på den totala rankningen.  

De fem kategorier där Motala kommun rankades högst (2020) är: Vägnät, tåg och 

flygförbindelser (plats 91), entreprenader (kommunens köp från privata företag) (plats 115), 

kommunalskatt (plats 129), upphandling (plats134) samt tillgång på medarbetare med 

relevant kompetens (plats 144). 

Majoriteten av de områden där Motala rankas som sämst avser områdena kopplade till 

företagarens uppfattning/förtroende för kommunen och dess näringslivsarbete. Det är 

endast kategorin ”företagsamhet” som är kopplat till faktiska och observerbara fakta, som 

kommunen i praktiken har begränsad påverkan på.  

Motala rankas bäst inom kategorier som dels är lättare att se/bedöma och kontrollera för 

företagare och allmänheten, vilket minskar risken för ”felaktig” uppfattning/förtroende,  

(till exempel infrastruktur, entreprenader, tillgång till medarbetare) dels på observerar fakta 

som kommunskatt. Det förefaller som Motala lyckas bättre inom områdena som kan 

betraktas som ”hårda” än ”mjuka”. 

Kommunpolitiker ger bättre omdöme för företagsklimatet än företagare. Gapet har dock 

krympt under de senaste 2–3 åren då kommunpolitiker ger lägre omdöme samtidigt som 

företagarnas omdöme är oförändrat. Detta gäller framförallt kategorin ”den 

sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen”. 

Vi har i bilaga A ställt upp utfallet för enkäten mellan åren 2019–2021 för att få en 

uppfattning om utvecklingen utifrån ny mandatperiod.  

Kommunens utveckling mot riket visar på att kommunen förbättrat sitt resultat gällande 

bland annat sammanfattande omdömet, attityder från tjänstemän och attityder från 

kommunpolitiker. De två sistnämnda är ett område som kommunstyrelsen identifierat som 

prioriterade områden att arbeta med. 

Utveckling inom Motala kommun visar att de mellan åren 2020 och 2021 ökat inom nästan 

samtliga områden. Tittar vi från 2019 framgår dock att den positiva utvecklingen till 2021 är 

inom sammanfattande omdömet, mobilnät och bredband, tillgång till relevant kompetens 

och upphandling. Inom övriga områden har kommunen återgått till en nivå från 2019 eller i 

två fall fått sämre utfall, bland annat inom dialogen med kommunens beslutsfattare. 

Om man tittar på utvecklingen på politikernas bedömning mellan 2019 och 2020 kan vi 

konstatera att de gett högre betyg inom samtliga områden utom 4. I endast två av 

områdena, skolans kontakter med lokala näringslivet och dialog med kommunens 

beslutsfattare har politiken gett ett lägre betyg 2021.  

Vi kan av betygen se att skillnaden mellan företagare och politikens bedömningar har ökat 

för bland annat attityder från politiker och tjänstemän och kommunens service och 

bemötande. Här tenderar politikerna att ge ett högre betyg än företagarna inom samma 

område. 

Enligt SKRs insiktsmätning - Nöjd-kundindex (NKI) 

Nedanstående diagram (bild 2) visar utfallet för SKR:s företagsklimatundersökning för 

Motala kommun, riket samt Östergötlands läns kommuner under de åren som Motala 

deltog i undersökningen. Diagrammet visar även på vilket plats bland de deltagande 

kommuner Motala kommun har rankats. 

 
Bild 4: (Källa: SKR öppna jämförelser). 
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Företagarnas samlade bedömning avseende myndighetsutövning i Motala kommun har 

förbättrats relativt mycket under de två senaste åren. I den senaste undersökningen år 

2020 hade Motala en samlad bedömning på 75 (skala 0–100), vilket är något bättre än 

rikssnittet och betydligt bättre än genomsnitt för övriga Östergötlands läns kommuner. 

Med sin NKI på 75 placeras kommunen på plats 86 (av totalt 181 deltagande kommuner), 

vilket är 9 platser bättre än 2019 och hela 49 platser bättre än 2018. Notera dock att fler 

kommuner har deltagit i NKI-mätningen under 2020. Bland de 60 kommuner med fler än  

40 000 invånare låg Motala kommun på plats 28. 

Helhetsbedömningen av servicen baseras på svar om information, tillgänglighet, 

bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet inom myndighetsområden; 

brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, livsmedelskontroll, miljö- och hälsoskydd samt 

serveringstillstånd.  

I tabell 1 redovisas NKI per myndighetsområden och år. Som uppgifterna i tabellen visar 

har NKI för alla 6 myndighetsområdena i Motala kommun förbättrats de senaste åren, 

framför allt under de senaste 3 åren, förutom miljö- och hälsoskydd vars NKI försämrats 

betydligt 2020 jämfört med 2019. 

 Totalt, NKI 2012 2014 2016 2018 2019 2020 

Brandskydd 74 73 83 58 85 83 

Bygglov 63 72 -  77 71 80 

Livsmedelskontroll -  -  68 67 73 81 

Markupplåtelse  64 -  -  -  -  75 

Miljö- och hälsoskydd  69 67 72 66 73 62 

Serveringstillstånd  55 52 -  76 -  - 

Tabell 1: (Källa: SKR:s öppna jämförelser) 

Resultatet från SKR:s senaste insiktmätning 2020 visar att Motalas uppnår grön-nivå på 

totalen och inom samtliga områden förutom Miljö- och hälsoskydd där resultatet uppnår gul-

nivån (närmare röd-nivån än grön), se bild 5. 

 
Bild 5: 

Tabell 2 visar kommunens placering i förhållande till de deltagande kommunerna år 2020. 

Område NKI Rankning/Placering  

Brandskydd 83 29 av 56 deltagande kommuner 

Bygglov 80 18 av 151 deltagande kommuner 

Livsmedelskontroll 81 57 av 154 deltagande kommuner 

Markupplåtelse 75 31 av 60 deltagande kommuner 

Miljö- och hälsoskydd 62 62 av 127 deltagande kommuner 

Serveringstillstånd - Utfall saknas 

Tabell 2: (Källa: SKR:s öppna jämförelser). 

I tabell 3 redovisas bedömning avseende information, tillgänglighet, bemötande, 

kompetens, rättssäkerhet och effektivitet (avser alla 6 myndighetsområden). 

Totalt, NKI 2012 2014 2016 2018 2019 2020 

Bemötande 73 75 76 76 79 79 

Effektivitet 72 68 68 71 74 74 

 Information 67 68 69 67 71 73 

 Kompetens 69 69 69 73 75 74 

Rättssäkerhet 67 68 72 72 74 75 

 Tillgänglighet 74 71 73 73 72 77 

Tabell 3: (Källa: SKR:s öppna jämförelser). 

Under de senaste två åren låg Motala bättre än rikssnittet och länet gällande information, 

tillgänglighet och effektivitet och sämre när det gäller bemötande och kompetens.  
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Av det underlag vi tagit del av framgår att företagare i Motala har fler kontakter med 

kommunala tjänstemän jämfört med rikssnittet och snittet för övriga läns kommuner. Dessa 

kontakten berör i högre utsträckning tillstånd och tillsyn.  

Samtidigt uppger företagarna i att de i lägre utsträckning får råd och vägledning som de 

behöver vid kontakt med tillståndsgivning, tillsyn och kontroll jämfört än rikssnittet och 

snittet för övriga läns kommuner. Fler upplever också att kommunens handläggare saknar 

förståelse för deras verksamhet. 

Kommentarer kopplade till Insiktsmätning - NKI – mätning 

Företagarnas samlade bedömning avseende myndighetsutövning i Motala kommun har 

förbättrats de senaste åren. Den bästa utvecklingen (räknat i %) noteras för effektivitet och 

kompetens och sämsta för bemötande. Kommunen placerar sig på plats 86 (av totalt 181 

deltagande kommuner), vilket är 9 platser bättre än 2019 och 49 platser bättre än 2018. 

Motala ligger något över medelvärdet i undersökningen bland företag som haft kontakt med 

kommunen under 2020.  

NK indexet har förbättrats för samtliga 6 myndighetsområden förutom miljö- och hälsoskydd 

vars index försämrats kraftigt 2020 jämfört med 2019. 

Jämfört med rikssnittet och länet låg Motala bättre gällande information, tillgänglighet och 

effektivitet och sämre när det gäller bemötande och kompetens.  

Att företagare som har haft med kommunen ger gott omdöme gällande myndighetsutövning 

är mycket positivt och bekräftar det som företrädare för kommunstyrelsen och 

kommunledningen framför under intervjuer. Det finns dock en risk med att endast hänvisa 

till hög NKI då näringslivsklimat i kommunen bedöms i stort. 

Enligt årsredovisningen finns det 4048 arbetsställen i Motala kommun 2020. NKI-mätning 

vänder sig endast till de som har haft med kommunens myndighetsutövning att göra, se 

bild 6. Det är alltså ett stort antal företag i Motala som inte omfattas av NKI-mätning. 

Dessutom svarar inte alla företag som haft med kommunen att göra. Det finns därför ett 

mörkertal som inte fångas av NKI.  

 

 

Bild 6: Källa: Årsredovisning, Motala kommun) 

 

Enligt officiell statistik (SCB/Kolada) – Nyföretagsamheten i kommunen 

Ett sätt att få en indikation på hur nyföretagandet har utvecklats i en kommun är att titta på 

”antal nystartade företag per 1 000 invånare 16 till 64 år”. Ett av målen i kommunens 

inofficiella näringslivsstrategi är 4500 arbetsställen år 2030. I nedanstående diagram 

redovisas utveckling av detta samt antal arbetande inom dessa. Som det framgår av bild 7 

har antal arbetsställen under perioden 2016–2020 ökat med 2,8 % (112 arbetsställen). 

 

Bild 7: (Källa: SCB/Kolada) 
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Som diagrammet visar har Motala väsentligt lägre andel nystartade företag jämfört med 

riket och länet. Enligt underlag som erhållits från Tillväxt Motala AB har antalet nya 

aktiebolag i Motala kommun ökat med totalt 396 (netto) under perioden 2014–2019. 

Av diagrammet i bild 7 framgår att antal anställda per arbetsställen minskade med 2,2 % 

mellan 2016–2019, för att därefter öka kraftigt under 2020, drygt 7,9 % (1214) jämfört med 

2019. Vi har inte undersökt vidare, vad den stora ökningen (enligt redovisad statistik) beror.  

Enligt officiell statistik (SCB/Kolada) – Förvärvsarbetande invånare 

Av officiell statistik går att utläsa att den totala andelen förvärvsarbetande invånare 20–64 i 

Motala kommun under de senaste 10 åren varit lägre än i riket och länet (se bild 8). Gapet 

har dock minskat då andel förvärvsarbetare i Motala ökat i större takt än i riket och länet. 

Gapet mot rikssnittet låg på drygt 5 % år 2012 och 2 % år 2019. 

 

Bild 8: (Källa: SCB/Kolada) 

Den totala antal/andel förvärvsarbetande invånare kan brytas ned på förvärvsarbetande, 

dagbefolkning och förvärvsarbetande, nattbefolkning. Med förvärvsarbetade, dagbefolkning 

avses förvärvsarbetande som har sitt förvärvsarbete i Motala kommun oberoende av var de 

är folkbokförda. Och med förvärvsarbetande, nattbefolkning avses den förvärvsarbetande 

befolkningen som är folkbokföringens i Motala kommun oberoende av var de har sitt 

förvärvsarbete.  

Diagram i bild 9 nedan visar utvecklingen av andel förvärvsarbetande, dagbefolkning inom 

näringslivet i Motala kommunen, riket och länet. Inom sektorn näringslivet är ej offentligt 

ägda aktiebolag och övriga företag, statligt och kommunalt ägda företag och organisationer 

inkluderade. 

 

Bild 9: (Källa: SCB/Kolada) 

Som diagrammet visar har Motala lägre andel förvärvsarbetande, dagbefolkning inom 

näringslivet än riket och länet. Gapet mellan Motala och länet är på samma nivå 2019 som 

2012. Däremot har gapet mot riket ökat från drygt 4,9 % till 6,2 %. Räknat i antal 

förvärvsarbetare bland dagbefolkning i Motala kommun ökat med totalt 25 personer (0,3 %) 

mellan 2012–2019.    

Tittar vi på förvärvsarbetande, nattbefolkning inom näringslivet noterar vi att Motala har 

lägre andel förvärvsarbetande jämfört med riket och länet. Gapet är dock mindre än för 

dagbefolkningen.  

Räknat i antal har antalet förvärvsarbetare nattbefolkning ökat med totalt 815 personer  

(6,8 %) mellan 2012–2019. Genomgång av officiell statistik för antal pendlare in respektive 

ut till Motala kommun visar att antal utpendlare har ökat ca 800 personer (+12,9 %) mellan 

2015–2019, samtidigt som inpendlare har varit relativt oförändrat (+ 48 personer).  
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Näringslivet har enligt Tillväxt Motala AB gjort en otroligt stark återhämtning efter den totala 

kollaps som skedde under åren 2000 – 2012 då kommunen tappade stora industriföretag 

och då nästan 4000 invånare förlorade jobbet. Näringslivet i Motala kommun består idag till 

55 % av företag yngre än 10 år. Drygt 77 % av företagen har färre än 50 anställda.   

Kommentarer kopplade till offentlig statistik (Observerbar fakta) 
Vi noterar att både antal och andel nystartade företag per 1000 invånare i Motala kommun 

har minskat 5 år i rad. Andelen är lägre än i riket och Östergötlands län. Enligt Tillväxt 

Motala AB har antalet nya aktiebolag i Motala kommun ökat med totalt 396 (netto) under 

perioden 2014–2019, vilket gör Motala kommun till den tredje största kommunen i 

Östergötland när det gäller antal företag (aktiebolag). 

Vi noterar att antal arbetsställen i kommunen ökar i blygsam takt (genomsnitt 0,6 % per år 

under 2016–2020) och om nuvarande takt hålls kommer målet om antal arbetsställen i 

kommunen 2030 (4 500 arbetsställen) inte att nås. Antal anställda per arbetsställe har ökat 

kraftigt under 2020, efter att ha minskat flera år i rad. Ökningen 2020 är så kraftigt att vi 

ställer oss frågande om redovisad statistik stämmer. 

Vi noterar att Motala i över 10 år haft lägre andel förvärvsarbetande invånare än riket och 

länet. Gapet har dock krympt då andel förvärvsarbetare ökat mer än i riket och länet. 

Minskning av förvärvsarbetande dagbefolkning tyder på att antal arbetsplatser i näringslivet 

i Motala har minskat. Ökning av förvärvsarbetande nattbefolkning tyder på att fler Motalabor 

förvärvsarbetar i andra kommuner. Vi ser även att antalet pendlare som pendlar ut från 

kommunen ökat medan antalet pendlare in enligt statistiken är snarlikt. 

När det gäller lägre ökningstakt avseende förvärvsarbetare och andelen nya företag menar 

de intervjuade att Motala kommun har en helt annan historia och näringslivsstruktur jämfört 

med övriga kommuner i jämförelsen. När det gäller ökning av andel förvärvsarbetade, 

nattbefolkning framför företrädare för kommunstyrelsen att kommunen medvetet satsat på 

att förbättra kommunikation och infrastruktur med grannkommuner under de senaste åren. 

Detta är troligtvis en bidragande orsak till att antal förvärvsarbetade Motalabon som arbetar 

i andra kommunen ökat de senaste åren.  

Finns tydliga mål och styrdokument för näringslivsverksamheten? 

Stadsvision Motala 2030 

Kommunfullmäktige i Motala kommun antog 27 oktober 2014 ett dokument med benämning 

Motala Stadsvision 2030. Enligt dokumentet syftar stadsvisionen till att Motala kommun år 

2030 ska bli ”en Sjöstad för hela Sverige”. Visionen ska fungera som en ledstjärna för 

kommunens insatser under lång tid. Stadsvision beskriver fem olika visionsteman varav en 

berör näringslivsarbetet, ”Entreprenörskap och företagande”. Några av strategier/aktiviteter 

som lyft upp för att uppnå visionstema ”Entreprenörskap och företagande” är;  

- Att ha en stark hemmamarknad, 

- Att utveckla stöd och service till företag och medborgare, 

- Att utveckla en egen inkubatorsmodell för nya företag,  

- Att öka attraktionskraften för att få andra företag att flytta sin verksamhet till Motala, 

- Att utveckla besöksnäring som ger fler arbetstillfällen för lokala entreprenörer, 

- Att utveckla kommunens serviceåtagande gentemot företag och medborgare, 

- Att utveckla samverkan mellan skola och näringsliv. 

Vidare beskriver Stadsvision Motala att kommunen ska vara ledande i regionen när det 

gäller näringslivsklimat.  

Utvecklingsplan för Motalas landsbygder 2021–2026 

Planen är framtagen för att prioritera utvecklingsområden och utvecklingsarbete gällande 

en långsiktig hållbar utveckling för kommunen. Tidigare plan gällde åren 2015–2020. Av 

dokumentet framgår syftet bland annat är att ge fler möjlighet att starta nya företag på 

landsbygden och arbetstillfällena då ökar. I dokumentet finns en målbild för år 2026 med 24 

mål i syfte att förverkliga visionen i det politiskt prioriterade området ”Tillväxt i hela Motala”. 

Motala Centrum 2025 (beslutad av ks 23 september 2014) 

Planens syfte är bland annat att stärka centrum som en handelsplats, stärka 

nyföretagandet och stimulera befintliga företag. I planen beskrivs hur samverkan ska ske 

tillsammans med ett antal övriga bolag och föreningar för att ge en bild av hur de vill att 

Motala centrum ska vara 2025.  
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Mål och Resursplan (MoR) 2021 

Motala kommun benämner sitt budgetdokument Mål och Resursplan. I beslutet om Mål och 

Resursplan fastställs en resultatbudget och fördelning av anslag till nämnderna. I MoR 

fastställs även politisk inriktning som är styrande för nämndernas verksamhetsplanering.  

Verksamhetsplanen som är en del av Mål och Resursplanen och tar sin utgångspunkt i det 

lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver inriktning och mål för mandatperioden samt 

ytterligare konkretisering av målen i form av politiska inriktningar/strategier för varje 

resultatmål. Kopplat till de fyra prioriterade målområden och resultatmålet anger MoR den 

politiska inriktning insatser som nämnderna och förvaltningar ska arbeta med under 

respektive verksamhetsår.  

Kopplat till prioriterad målområde ”Tillväxt i hela Motala” och resultatmål ”En företagsmiljö i 

toppklass” beskriver MoR för 2021 bland annat följande politiska inriktningar; att arbetet 

med en ökad förståelse för företagares villkor ska fortsätta, kommunen ska underlätta för 

lokala aktörer att delta i kommunala upphandlingar, att kommunens verksamhet ska 

konkurrensutsättas, att undersöka möjligheterna för Coffice på någon av våra mindre orter. 

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2021 

Verksamhetsplanen har sin utgångspunkt i politiska inriktning i det Lokala 

utvecklingsprogrammet (LUP) och de politiskt prioriterade områdena i MoR. I 

verksamhetsplanen framkommer kommunstyrelsens prioriteringar för att förbättra 

företagsklimatet och vad verksamheterna ska fokusera på under 2021. Kommunstyrelsen 

har i sin verksamhetsplan lyft upp nedanstående politiska inriktningar kopplat till resultatmål 

” En företagsmiljö i toppklass” att arbeta med under 2021:  

- Fortsätta arbetet med en ökad förståelse för företagares villkor, 

- Konkurrensutsätta kommunens verksamhet där vi kan få rätt kvalitet och pris, 

- Genomlysning av upphandlingsprocessen, för att skapa rätt ramar för upphandling, 

- Underlätta för våra lokala aktörer att delta i kommunala upphandlingar, 

- Undersöka möjligheterna för Coffice på någon av våra mindre orter.  

Näringspolitisk strategi  

Vi har tagit del av ett utkast till en näringspolitisk strategi för Motala kommun, vilket enligt 

utkastet har tagits fram av kommunledningsförvaltningen. Beslutsinstans är 

kommunstyrelsen.  Av strategin framgår att de tagit fram två vägledande mål som ska 

hjälpa kommunen ”att sätta in siktet över tid” och dessa ska vara uppnådda senast år 2030: 

- Fördubblad omsättning inom besöksnäringen, 

- 4500 företag med registrerade arbetsställen i Motala kommun. 

Strategin beskriver vidare fokusområden kopplat till entreprenörskap och företagande: 

- Stärk befintliga företag, 

- Nyetablering av företag, 

- Stöd nyföretagande, 

- Stimulera innovation. 

Vidare lämnas förslag på 10 strategier för att kunna nå målen för näringslivsområdet och 

det framgår att aktiviteter kopplat till detta årligen ska tas fram i en handlingsplan. 

Vid våra inledande intervjuer med tjänstepersoner framgår att strategin är antagen av 

fullmäktige och ska beskriva en övergripande vilja i Motala kommun. Strategin ska enligt de 

intervjuade syfta till att hålla över tid och vara en garant för att det dagliga arbetet inte 

tappar fart vid ett eventuellt politiskt skifte. Det ska enligt de intervjuade även vara denna 

som ligger till grund för avtalet som tecknats med Tillväxt Motala. När vi intervjuar 

kommunstyrelsens presidium saknas dock kännedom om en sådan strategi skulle finnas 

och vi har inte tagit del av ett underlag som visar att den faktiskt beslutats politiskt. 

Avtal med Tillväxt Motala 

I upphandlat avtal med Tillväxt Motala framgår uppdragets omfattning och en 

uppdragsbeskrivning. I beskrivningen har kommunen beskrivit tjänstens innehåll och dess 

målsättning inom de tjänster som är upphandlade (mer om Tillväxt Motalas ansvar i 

kommande avsnitt).  

Bedömning och iakttagelser 

Finns tydliga mål och styrdokument för näringslivsverksamheten? 

Vår samlade bedömning baserad på intervjuer och dokumentgranskning är att det till viss 

del finns tydliga mål och styrdokument för näringslivsverksamheten.  

Vår bedömning baseras på följande;  
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Mål avseende näringslivsarbete under mandatperiod 2019–2022 utrycks i LUP, framförallt 

genom KF- resultatmål 8 och tre indikatorer kopplade till målet. Det saknas dock tydliga 

riktlinjer för hur näringslivsarbetet i kommunen ska bedrivas och KF-målen uppnås. Vi 

noterar att det finns ett flertal dokument som berör kommunens näringslivsarbete. De flesta 

är framtagna och beslutade förra mandatperioden. Det är dock svårt att få en samlad bild 

av kommunens prioritering, riktning och ambition. Detta då styrdokument är inte 

synkroniserade och det saknas en röd tråd mellan olika dokument och KF-målen.  

Representanter för kommunledningskontoret anser att nuvarande KF-mål inte avspeglar 

kommunens övergripande mål med näringslivsarbete på ett bra sätt. Kommunen har 

dessutom begränsad möjlighet att påverka utfall i två av de tre målen. Samtidigt noteras att 

kommunstyrelsen inte brutit ned och formulerat mål och aktiviteter kopplade till KF-målen.  

Den näringspolitiska strategi som enligt kommunledningskontoret ligger till grund för 

kommunens näringslivsarbete och även för avtalet med Tillväxt Motala är inte är politiskt 

beslutad och inte känd/förankrad med förtroendevalda inom ks/ksau. Då avtalet med 

Tillväxt Motala och begärda aktiviteterna som ska genomföras sägs baseras på strategin 

bedömer vi att kommunstyrelsen bör se över detta.  

Då strategin inte är politiskt beslutad och inte känd för de med ansvar för frågorna riskerar 

kopplingen till Tillväxt Motalas arbete blir oklar, vilket i förlängningen kan leda till 

osäkerheter i om Tillväxt Motala verkligen arbetar mot det som är kommunens beslutade 

vilja.  

De insatser/aktiviteter som definieras i avtalet med Tillväxt Motala styr i stor utsträckning 

kommunens näringslivsfrämjande aktiviteter. Det är enligt vår bedömning oklart i vilket 

utsträckning avtalet fångar ambitioner och prioriteringar som har fastställs i kommunens 

olika styrdokument, förutom näringspolitisk strategi. Avtalet med bolaget skrevs under 

mandatperioden. När nytt mandat inledes ändrades målen i KF. Vi kan inte se att något i 

uppdraget till Tillväxt Motala ändrats som resultat av att nya mål beslutade av fullmäktige.  

Finns en ändamålsenlig näringslivsorganisation och är roller och ansvar 

tydliga? Har kommunstyrelsen säkerställt tillräckliga resurser att bedriva ett 

aktivt och ändamålsenligt näringslivsarbete? 

Näringslivsorganisation 

Enligt kommunstyrelsens reglemente ansvarar de för näringslivsfrågor i kommunen. 

Reglementen reglerar även övriga nämndernas ansvar för frågor kring exempelvis 

myndighetsutövning. 

I kommunstyrelsens delegationsordning som gäller från 8 februari 2021 framgår att det är 

kommunstyrelsens arbetsutskott som har delegationsrätt att fatta beslut ”i närings-, 

informations-, turism- och internationella frågor inom ramen för av kommunstyrelsen 

fastställda riktlinjer och budget”. Beslut som fattats via delegation ska finnas tillgängliga via 

beslutslistor och utskottsprotokoll vid kommunstyrelsens nästkommande sammanträde.  

Vid våra intervjuer lyfter vi delegationsordningen med kommunstyrelsen presidium och 

kännedomen om vad som är delegerat eller ej är varierande.   

På tjänstemannanivå är det framförallt kommundirektör och utvecklingsledare som arbetar 

med och har ansvar för näringslivsfrågorna. Av instruktion för kommundirektören framgår 

att kommundirektören har ett ansvar att hålla samman och utveckla kontakter som rör 

bland annat näringsliv. Utvecklingsledaren ansvarar bland annat för att vara en länk mellan 

kommunen och Tillväxt Motala, men även mellan företag och handläggare vid 

myndighetsutövning samt att arbeta med landsbygdsfrågor. 

Utöver dessa två sköts näringslivsfrågorna mer indirekt vid myndighetsutövning och de 

handläggare som arbetar med exempelvis bygglov och alkoholtillstånd. 

Det stora arbetet inom näringslivsfrågorna genomförs sedan 2012 av Tillväxt Motala åt 

Motala kommun. Bolaget har fått tilldelning genom offentlig upphandling. Via avtalet 

regleras Tillväxt Motalas ansvar. 

Uppdraget omfattar enligt avtalet tjänster inom följande områden: 

• Nätverksbyggande och företagarservice, 

• Företagsetablering, 

• Platsmarknadsföring, 
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• Handel/besöksnäringsverksamhet, 

• Evenemang, 

• Företagsarena.  

Dessa områden bryts ner i avtalet i ett tydligt innehåll med en tydlig beskrivning vad det 

förväntas att bolaget ska genomföra.  

Anledningen att kommunen valde att upphandla ett privat bolag är bedömningen att den 

expertkunskap som krävdes inte fanns i organisationen för att arbeta tillräckligt effektivt.  

Kommunen ska i närtid upphandla sin näringslivsorganisation på nytt och har då beslutat 

att dela upp upphandlingen i områdena näringslivsarbete, turism och evenemang.  

Resurser 

Vi har i vår granskning tagit del av internt redovisade kostnader samt jämfört offentlig 

statistik för näringslivsarbete i Motala kommun för att besvara den underliggande 

frågeställningen.  

I jämförelse framgår att Motala kommun satsar mindre per invånare på näringslivsåtgärder. 

Av ekonomiavdelningen har vi informerats att kostnaderna till bland annat Tillväxt Motala i 

redovisningen delats på två rader, en för näringslivsfrämjande insatser och en för turism.  

I nedanstående bild 10 visar därför dessa två samlade för att få en mer rättvisande bild:   

 

Bild 10: Nettokostnad näringslivsfrämjande och turism kr/inv, (Källa: Kolada). 

Vi kan konstatera att redovisat i kronor per invånare förefaller det som att Motala satsar 

betydligt mindre på dessa områden än övriga kommuner i Östergötland. 

I underlaget till de två nyckeltalen framgår också det totala belopp som kommunen 

redovisat. Vi har även tagit del av uppgifter hur mycket kommunen har betalat Tillväxt 

Motala för åren 2018–2020, vilket tydliggörs i tabell 4: 

Redovisat belopp (i mnkr) Totalt enligt RS Varav, Tillväxt Motala (ex moms) 

2018 10,6 mnkr 9,7 mnkr 

2019 12,2 mnkr 9,0 mnkr 

2020 * 8,5 mnkr 

Tabell 4: Redovisade belopp v.v utbetalat till Tillväxt Motala (Källa Kolada och ekonomiavdelning) 

Här framgår att den större delen av kommunens redovisade kostnader går till Tillväxt 

Motala. Enligt de intervjuade finns ingen årlig avsatt budget specifikt för näringslivsarbete, 

men enligt redovisade belopp 2019 (2020 ej färdigt vid granskningen) så hade kommunen 

närmare 3 mnkr i redovisade kostnader inom områdena näringslivsarbete och turism utöver 

detta. Värt att notera är att insatser inom myndighetsutövning inte ingår i beloppet. 

Kommunstyrelsens presidium uppger vid intervju att de anser att avsatta medel är rimliga i 

förhållande till övriga prioriteringar.  

Det uppges även att den summa medlemsföretagen i Tillväxt Motala betalar in till företaget 

kommer Motala kommun till del genom bolagets aktiviteter. Det innebär enligt de 

intervjuade att kommunen får mer arbete utfört, även om de själva inte står med kostnaden.  

Kommentarer och bedömning 

Finns en ändamålsenlig näringslivsorganisation och är roller och ansvar tydliga?  

Vår samlade bedömning baserad på intervjuer och dokumentgranskning är att det till viss 

del finns en ändamålsenlig organisation inom näringslivsarbetet i Motala kommun. 

Vår bedömning baseras på följande;  

Motala kommuns reglemente berör endast näringslivsarbetet i korthet, men det är tydligt 

beskrivet att ansvaret är kommunstyrelsens. Delegationsordningen beskriver vidare att 

kommunstyrelsen beslutat att ks arbetsutskott har rätt att fatta beslut om näringsfrågor. Det 

råder dock en osäkerhet vid våra intervjuer kring att så är fallet från politiskt håll.  
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Ansvaret att genomföra tillväxt- och näringslivsfrämjande insatser ligger på Tillväxt Motala. 

Enligt instruktionen är kommundirektörens uppgift endast att hålla samman arbetet och 

utveckla kontakter, men inte att leda det dagliga arbetet. Vi drar därför slutsatsen att 

kommunen saknar en tjänsteman som har ett tydligt övergripande ansvar för 

näringslivsfrågor (likt en näringslivschef).  

Antal medlemmar i Tillväxt Motala i dagsläget ligger på drygt 400 vilket motsvarar ca 10 % 

av alla företag. En majoritet av näringsidkarna har få eller inga anställda. Enligt Tillväxt 

Motala arbetar 80 % av anställda i något av deras medlemsföretag. Även om 

medlemsföretag står för en majoritet av arbetsställen är fortfarande många 

ensam/småföretagare inte medlemmar i Tillväxt Motala och i behov av stöd/hjälp. I stadgar 

för den ekonomiska föreningen Tillväxt Motala (Moderbolaget Tillväxt Motala) som vi tagit 

del av framgår följande under §2 Ändamål ”Tillväxt Motala ska främja medlemmarnas 

ekonomiska intressen genom att verka för Motalas bästa, stärka framtidstro och vi-känsla”.  

Vi har fått information att företag som inte är medlemmar i Tillväxt Motala är missnöjda då 

de anser sig inte få samma möjlighet ta del av insatser som Tillväxt Motala levererar på 

uppdrag av kommunen som medlemsföretagen. Bolaget menar från sin sida på att de 

arbetar för hela kommunen, även de som inte är medlemmar.  

Vi har i denna granskning inte haft möjlighet att utreda frågan. Huruvida ovanstående 

påstående stämmer är därför svårt uttala sig om. Då denna typ av rykten riskerar att 

påverka förtroende för kommunen negativt bör frågan undersökas vidare.   

Vi noterar även av den uppdaterade utvecklingsplanen för landsbygden 2021–2026 att 

Tillväxt Motala nämns på flera ställen. Nuvarande avtal med Tillväxt Motala går ut 2021 och 

enligt intervjuer kommer en ny upphandling kommer att göras.  

Har kommunstyrelsen säkerställt tillräckliga resurser att bedriva ett aktivt och 

ändamålsenligt näringslivsarbete? 

Då kommunen inte upprättar någon årlig budget för näringslivsverksamhet, och inte har 

någon ekonomisk uppföljning och sammanställning av kommunens samtliga kostnader 

kopplat till näringslivsverksamhet går det inte att uttala sig om kommunstyrelsen har 

säkerställt tillräckliga resurser att bedriva ett aktivt och ändamålsenligt näringslivsarbete.  

På vilket sätt och utsträckning bedrivs aktiviteter inom 

näringslivsverksamheten för att förbättra företagsklimatet?  

Då en stor del av företagsklimatet inte kan påverkas av kommunen, redovisas i detta 

kapitel endast iakttagelser kopplade till de aktiviteter inom näringslivsverksamheten som 

kommunen själva och/eller via Tillväxt Motala bedriver för att förbättra företagsklimatet.  

Som organiseringen av näringslivsarbetet ser ut i dagsläget bedrivs näringsfrämjande 

aktiviteter och service främst av Tillväxt Motala AB. Tillväxt Motalas aktiviteter och insatser 

redovisats via månatliga affärsrapporteringar och årliga målrapporter. 

Kommunstyrelse gemensamma ledningsförvaltningen (GLF)  

Kommunen beskriver sina aktiviteter via hemsida, via MoR, verksamhetsplan samt 

årsredovisningen. Nedan redogörs för aktiviteter inom näringslivsverksamheten som 

bedrivs av kommunstyrelsen (ks) och gemensamma ledningsförvaltningen (GLF) för att 

förbättra företagsklimatet. 

Myndighetsutövning 

Det huvudsakliga löpande näringslivsarbetet som utförs av ks och GLF gäller främst 

myndighetsutövning. Ks och GLF ansvar inte för själva myndighetsutövningen utan deras 

uppgift är att samordna och underlätta myndighetsutövning. 

För att skapa bättre förutsättningar för företag som vill etablera sig i Motala har kommunen 

infört så kallade rivstartsmöten och interna etableringsmöten. Rivstartsmötet ska bidra till 

en så smidig kontakt med kommunen som möjligt och företagarna får en kontakt direkt in till 

kommunen för sina ansökningar. Det är utvecklingsledaren som fungerar som lots och 

bjuder in företagaren för att träffa handläggare inom de aktuella myndigheterna.  

En av faktorerna som ingår i den totala rankningen in Svenskt Näringslivs rankning är 

tjänstemännens attityder och bemötande mot företagare. Motala ligger relativt lågt i 

rankningen när det gäller denna faktor. Av intervjuer framgår att attityder och bemötande 

har diskuterats. Och av information på hemsidan framgår att 400 chefer och tjänstemän har 

genomfört utbildning i bemötande och kommunikation, vilket också ska bidra till 

företagarnas syn på kommunens arbete. 

 



Näringslivsarbete i Motala kommun | Granskningsresultat 

 

19 
 

Upphandlingar 

Upphandlingar och andel verksamhet som kommunen köper av externa/privata aktörer är 

faktorer som ingå i den totala rankningen in Svenskt Näringslivs rankning. Av MoR 2021 

framgår att kommunen under 2021 ska arbeta med att underlätta för lokala aktörer att delta 

i kommunala upphandlingar. Vidare ska upphandlingsprocessen genomlysas för att skapa 

rätt ramar för upphandling. Av MoR 2021 framgår också att kommunen ska arbeta med att 

konkurrensutsätta kommunens verksamhet, att kommunen köper mer verksamhet av 

privata aktörer. Dessa insatser förväntas öka efterfrågan av tjänster/varor som i sin tur 

skapar möjlighet för befintliga företag att växa eller att nya aktörer etableras. Då dessa 

aktiviteter ska genomföras under 2021 kan vi inte uttala oss om effekter. 

Kommunstyrelsens presidium uppger dock i intervjuer att de arbetat för att sänka skall-krav 

vid upphandling så att lokala företag enklare kunnat lämna anbud. 

Infrastruktur  

Ett av KF-målen är ”Lediga byggrätter för kommersiellt bruk, kvadratmeter”. Kommunen 

driver flera projekt för mer verksamhetsmark och i samverkan med Tillväxt Motala hitta 

platser efter företagens önskemål och behov. Exempelvis har utbyggnad av 

Erstorpsområdet i Borensberg påbörjats. Som tidigare nämnts har kommunen även arbetat 

med att förbättra kommunikationerna för att öka pendlingsmöjligheterna.  

Utveckling för Motalas Landsbygder 

Genom att genomföra aktiviteter fastställda i Utvecklingsplan för Motalas landsbygder ska 

företagandet på landsbygden stimulerats och fler företag har etablerats inom bland annat 

så kallad grön omsorg, grön rehabilitering och besöksnäring. Vidare ska kommunen 

stimulera till en kraftsamling för landsbygdsutveckling inom kommunens egen organisation 

men också i en bred samverkan med ideella organisationer och det privata näringslivet. 

Kommunen ska utveckla mötesformer och forum för dialog mellan stad och land. 

Målsättning är att nya företag har startats på landsbygden och fler arbetsställen och fler 

arbetsställen utanför Motala stad och Borensberg jämfört med år 2020.  

Motala kommuns utvecklingsstrateg, med fokus på landsbygdsfrågorna, ska ha en tät 

dialog med de lokala utvecklingsgrupper, företag och föreningar på landsbygden. Minst tre 

stormöten per år, förlagda antingen till kommunhuset eller i någon av de mindre orterna, 

ska arrangeras med fokus på lägesrapporter, kommunal information samt allmän dialog.  

Tillväxt Motala AB 

Som tidigare beskrivits, regleras Tillväxt Motalas aktiviteter inom näringslivsverksamheten 

genom avtalet. Avtalet omfattar 6 olika fokusområden. I varje fokusområde ingår ett antal 

tjänster och övergripande målsättning. Det övergripande uppdraget inom respektive 

område samt målsättningen avser hela avtalsperioden. Målsättningen avser ordinarie 

avtalstid exkl. förlängning av avtalet. Avtalet förlängdes och enligt Tillväxt Motala har målen 

justerats. Vi har dock inte tagit del av något underlag som verifierar detta.  

Nedan listas en sammanfattning av de vanligaste tjänsterna kopplat till de upphandlade 

fokusområdena.  

Nätverksbyggande och företagarservice 

• Företagsrådgivning via mentorskap, digitalisering och kreditrådgivning. 

• Krögarnätverk för samverkan mellan krögare och Motala kommun. 

• Företagsfrukostar genomförs kontinuerligt. 

• Årligen och tillsammans med kommunen arbeta fram en årlig agenda i syfte att stärka 

Motalas företagsmiljö. 

• Informera och utvärdera genomförda aktiviteter och programpunkter på lämpligt sätt. 

Företagsetablering 

• Bemötande och uppsökande verksamhet i syfte att få företag att etablera sig/investera 

i Motala, t ex Lalandiaprojektet, där Tillväxt Motala initierat kontakt mellan bolaget och 

kommunen och aktivt varit delaktig i processen av etableringen.  

• Bjuder löpande in tänkbara företag för etablering för presentation av kommunen. 

• Skapa och leverera olika typer av erbjudanden för att locka till nya potentiella 

etableringar samt underlätta etableringen, t ex: mark/lokalförsörjning, utbildning, 

kompetensförsörjning/rekrytering, nätverk, marknadsunderlag. 

Platsmarknadsföring 

• Bygga kännedom och skapa positiv attityd till Motalas varumärke.  

• Drift av motala.se där information om näringslivs och turism samlas. 
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• Utveckla en paketering – bygger på invånarnas behov och formulera dessa till konkret 

erbjudande till utpekade målgrupper. 

• Öka inflyttning och befolkningstillväxt till Motala. 

Handel/besöksnäringsverksamhet 

• Utveckling handels- och besöksnäringen genom att stödja företag verksamma inom 

dessa områden med olika aktiviteter och, nätverksbyggande. 

• Tagit fram och sålt ett digitalt och lokalt presentkort. 

• Varit delaktiga i bland annat Östgötaleden, naturkartan, industrivarvsrundan. 

• Sommarkontor för Motalas besöksservice.  

Evenemang 

• Motala Galan där priser delas ut och fokus sätts på företagande och företagare. 

• Motala Expo vilket är en utställning för företagare som attraherar cirka 7000 besökare. 

Företagsarena 

• Bolaget driver Motala företagscenter där bolag kan hyra in sig i lokalerna. 

• Presentera en verksamhetsplan för en företagsarena. 

• Driva och utveckla en företagsarena som där fysiska lokaliseringen möjliggör 

affärsutveckling. 

I affärsrapportering (månadsrapport) och årlig målrapport som upprättas av Tillväxt Motala 

och levereras till kommundirektör och KSAU redogörs för aktiviteter och programpunkter.  

Vår ambition med denna granskning är inte att granska Tillväxt Motalas affärsrapportering 

och årliga målrapport framför allt inte åren 2016–2019. Vi har dock överskådligt granskat 

affärsrapporteringen för perioden jan 2020 - jan 2021 samt målrapport för 2020 i syfte att få 

en bild över vilka tjänster och aktiviteter som utförts under 2020. Huruvida Tillväxt Motala 

utfört de avtalade tjänster och insatser under tidigare år ingår inte i denna granskning.  

Enligt affärsrapporteringen i mars gick Tillväxt Motala in i krisberedskap i mitten på mars. 

Tillväxt Motala fokus växlade till att tillsammans och på uppdrag av Motala kommun stötta 

näringslivet under pandemin med olika typer av aktiviteter, framför allt kopplat till hjälp med 

olika typer av stöd. 

Genomgång av affärsrapporteringen visar att flertal av ordinarie och planerade 

aktiviteter/insatser har helt eller delvis pausats/ställts in på grund av Corona from mars 

2020, Några exempel Motala Expo 2021, Sjöstadsluncher/ frukostmöten, Motala 

företagscenter med Coffice. Även planerade fysiska företagsbesök uteblev, även om dessa 

till viss den återupptagits senare som digitala möten. 

En av insatserna var att lansera Motalas lokala och digitala presentkort Sjöstadskortet, 

stimulera den utsatta lokala handeln. För att samla besöksnäringen och börja marknadsföra 

Motala kommun efter trenden med hemester har bolaget tagit fram en ny film som 

marknadsför Motala som attraktiv semesterort. 

Motala för ett förbättrat företagsklimat  

En av stående punkterna i affärsredovisningen är ”Motala för ett förbättrat företagsklimat”. 

Under denna punkt redogör bolaget för insatser/åtgärder kopplade till företagsklimat i 

Motala kommun. Här redogörs för företagsbesök som bolaget genomfört i syfte att få 

kunskap i företagens förutsättningar samt näringslivets uppfattningar kring företagsklimatet.  

Av affärsrapporteringen i januari 2020 framgår att handslag mellan Motala kommuns och 

Tillväxt Motalas har förnyats. Det beskrivs inte närmare vad handslag innebär i praktiken. 

Med anledning av den svaga rankningen i Svenskt Näringslivs attitydundersökning har 

bolaget haft två presentationer för kommunen för att gå igenom och analysera svaren. Av 

affärsrapporteringen framgår inte vad mötet resulterat i och om bolaget och kommunen 

beslutat om några konkreta åtgärder kopplat till Svenskt Näringslivs attitydundersökning. 

Av underlag vi tagit del av uppges även att Tillväxt Motala aktivt söker upp företagare som 

på något sätt är missnöjda med kommunens arbete. Vid behov kan företagarna kopplas 

ihop med chefer för kommunala förvaltningar för att se vad som kan förbättras i framtiden.  

Investering och etablering 

Under denna rubrik redovisas information kopplat till potentiella etablering. De inslag som 

återkommer i flera affärsrapporteringar under 2020 är; 

• ”Det finns idag en kontinuerlig efterfrågan från företag som är intresserade av att 
utreda möjligheter att etablera och utveckla sin verksamhet i Motala kommun.” 

• ”Våra frekventa fysiska besök av potentiella företag som ser Motala som en möjlig 
etableringsort har styrts om till digitala möten som har fungerat klart över förväntan.” 
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• ”De mest efterfrågade lokaliseringarna finns knutna till Bråstorp respektive Norrsten.” 

• ”Etableringsplanerna för Lalandia lockar många företag att söka sig till Motala.” 

Av affärsrapporteringar framgår att inget företag har etablerats eller beslutat att etablera sig 

i Motala kommun under 2020 eller det närmaste året. Däremot framgår att det finns flera 

företag som antingen vill nyetablera eller utveckla sin befintliga verksamhet i Motala. Enligt 

bolaget har 15 markanvisningsavtal tecknats under 2020. 

Då etableringsprocessen oftast är lång och kan ta flera år att realisera är det svårt utifrån 

de redovisade aktiviteterna bedöma om Tillväxt Motala genomfört tillräckliga och 

ändamålsenliga åtgärder för att locka nya företag som vill nyetablera eller som vill utveckla 

sin befintliga verksamhet. 

Besöksnäring, evenemang och handel 

Några av aktiviteter som Tillväxt Motala arbetat med under 2020 är; 

• Produktion av Motalamagasinet 2020 

• Arbete med sommarkontor - besöksservices med InfoPoint. 

• Mötena med branschrådet Turism & Upplevelser 

• Möte med Region Östergötland där Visit Östergötland 

• Brevutskick tillbussbolag och föreningar runt om i Sverige 

• Mötena med Krögargruppen. 

• Lansering av en sommarkampanj med fokus på besöksnäring och handel.  

• Utbildning i digital medieplanering för medlemsföretag inom handel- och besöksnäring. 

• Deltagande i VISITAS digitala konferens för besöksnäringen med temat 
”Besöksservice i framtiden” 

Ett av målen i näringspolitisk strategi som ligger till grund för innehåll i avtalet med Tillväxt 

Motala lyder ”Motala ska år 2030 ha fördubblat omsättning inom besöksnäringen”. Det 

framgår dock inte hur det ska mätas (vilken omsättning) och i förhållande till vilket år.  

Av underlaget vi tagit del av framgår att Tillväxt Motala genomför en stor del av aktiviteterna 

kopplade till besöksnäring, turism och handel. Både Tillväxt Motala och kommunen har 

stora förhoppningar på att den planerade etableringen av Lalandia kommer locka många 

företag att söka sig till Motala. Flera aktiviteter förbereder ett sådant scenario.  

 

Kommentarer och bedömning 

På vilket sätt och utsträckning bedrivs aktiviteter inom näringslivsverksamheten för 

att förbättra företagsklimatet? Följs effekterna av dessa insatser? 

Vår samlade bedömning baserad på intervjuer, statistik och dokumentgranskning är att de 

åtgärder som vidtas inte fullt ut leder till att mål beslutade av kommunfullmäktige uppfylls. 

Vår bedömning baseras på följande;  

Vi kan av vår granskning konstatera att i kommunen genomförs ett stort antal aktiviteter 

med syfte att förbättra företagarnas möjligheter i Motala. Olika aktiviteter genomförs både 

för befintliga och potentiella företag. Trots att kommunen (eller Tillväxt Motala) genomför 

dessa aktiviteter får kommunens företagsklimat ett lågt omdöme i Svenskt Näringslivs 

rankning. Motala uppvisar relativt låga resultat även när vi tittar på andra parametrar 

(observerbara fakta), så som nyföretagandet. Däremot, får kommunen ett bra NKI-index.  

Baserat på ovanstående resonemang går inte att dra någon annan slutsats än att vidtagna 

åtgärder inte helt matchar utfall i Svenskt Näringslivs rankning och flera andra nyckeltal. 

Det är svårt att bedöma om utfallet blivit bättre eller sämre om kommunen inte vidtagit de 

åtgärderna. Vi anser att de aktiviteter som både kommunen och Tillväxt Motala vidtagit bör 

skapa bättre förutsättningar för företagandet i Motala kommun. Utan vidare analyser är det 

svårt att uttala sig om diskrepansen mellan insatser (aktiviteter) och utfallet (företagsklimat).  

Det finns många tänkbara förklaringar, en av dessa är att insatser inte matchar behovet, till 

exempel att insatserna är korrekta men ej tillräckliga eller att insatserna inte är lämpliga i 

förhållande till näringslivsstrukturen i Motala kommun. Näringspolitisk strategi som ligger till 

grund för avtalet med Tillväxt Motala skapades 2014 utifrån kommunens förutsättningar 

som rådde då. Vi bedömer därför att kommunstyrelsen bör utvärdera om nuvarande 

aktiviteter är anpassade utifrån att företagsklimatet i Motala förändrats. 

Företagsklimatet påverkas troligtvis av bristande förtroende för kommunen och därmed 

kommunens näringslivsarbete. Motala ligger lågt i Svenskt Näringslivs Rankning och har 

gjort det historiskt. Kommunen har dock under de senaste åren förbättrat sitt NKI-index.  
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Skillnaden i mätningarna kan se anmärkningsvärt ut, vilket även företrädare från ks och 

GLF framfört under intervjuer. Samtliga intervjuade kritiserar Svenskt Näringslivs ranking 

och anser att det är en attitydundersökning och inte riktigt speglar företagsklimatet i Motala.  

Tittar man närmare på de två undersökningarna konstaterar man att de mäter olika saker, 

NKI-mätningen mäter hur kontakten med kommunen faktiskt upplevs och Svenskt 

Näringsliv mäter i huvudsak företagens förtroende för kommunen. Skillnaden behöver 

därför inte betyda att något av dessa undersökningar avspeglar företagsklimatet bättre eller 

sämre. Skillnaden i resultat tyder på att den allmänna bilden av kommunen är betydligt 

sämre än den verklighet de företag som verkligen haft med kommunen att göra.  

Företrädare för kommunen uppger i intervjuer att Svenskt Näringslivsrankning påverkas av 

att det i Motala finns en aktiv lokaltidning som fokuserar på att belysa det som kan 

uppfattas negativt och att det finns en kultur av misstro mot kommunens företagsarbete. 

Misstron bygger på en tidigare hantering av näringslivsarbetet som inte varit lyckad. 

Eftersom svaren inte behöver bygga på egen erfarenhet påverkas svaren i hög grad av 

vilken uppfattning företagaren fått i samtal med andra och genom media.  

Vi delar uppfattningen att Motalas svaga rankning kan beror på ovannämnda. Frågan är 

dock i vilket utsträckning respektive faktor bidrar och ännu viktigare vad är källan till 

nämnda faktorer och vad kommunen gör för att minska deras effekter. Det är kommunens 

och därmed ks ansvar att sträva efter att förmedla en rättvisande bild av kommunens 

arbete med näringslivet, framförallt insatser kopplade till näringsfrämjande insatser.  

Det handlar bl a om att utveckla samarbetet med media och övriga intresseorganisationer, 

att vara transparenta med arbetet kommunen gör respektive inte gör. Det handlar också om 

att tydligt förmedla kommunen mål och prioriteringar kopplat till näringslivsarbetet.  

Svensk näringslivs rankning visar attityder mot kommunens näringslivsarbete bland 

befintliga företag. Med tanke på dess popularitet och spridning både regionalt och nationellt 

kan en låg rankning över längre tid påverka potentiella företag som funderar att etablera sig 

i Motala eller överväger att stanna/flytta sin verksamhet från Motala negativt. Dålig rankning 

kan alltså långsiktigt påverka viljan till investeringar och nyetableringar i kommunen.  

Att förbättra sig på Svensk Näringslivs rankning handlar i stort om att arbeta med sitt rykte 

lika mycket som sin service. Samtidigt är det viktigt att ha i åtanke att en kommun kan 

under en längre tid leverera hög grad av service samtidigt som uppfattningen av att 

näringslivsklimatet är dåligt lever kvar.  

Vi anser att kommunstyrelsen bör arbeta för att tydliggöra kommunens roll men också att 

kommunicera tydligare ut att Tillväxt Motala är kommunens ”förlängda arm” inom 

näringslivsarbetet. Bolagets enkäter visar att företagarna är nöjda med bolaget, men när 

frågorna berör kommunen så ger de generellt ett lägre betyg. 

Hela skulden till den negativa bilden av kommunen kan inte hänföras till media. Flertalet 

kategorier som ligger till grund för rankningen baseras på observerbar fakta/statistik. För att 

lösa dessa krävs konkreta och ändamålsenliga insatser.  

Nyföretagande är en av viktigaste förutsättningar för utveckling mot ökad sysselsättning, 

växande företag, större attraktionskraft och en ständig strävan efter nya innovationer.  

Eftersom andel förvärvsarbetare, nattbefolkning samt antal som pendlar ut ökar förefaller 

det som en större andel Motalabor förvärvsarbetar i andra kommuner. I vilket utsträckning 

näringslivsverksamheten i Motala ska få kredit för detta är oklart. Företrädare för ks har i 

intervjuer framfört att kommunen medvetet satsat på att förbättra kommunikation och 

infrastruktur mot närliggande kommuner. Det är viktigt att ha i åtanke att det är många 

faktorer som påverkar nyföretagandet, antal arbetsställen och antal anställda per 

arbetsställen i en kommun och att en kommun har begränsade möjligheter att påverka 

dessa. 

Sker en systematisk uppföljning och utvärdering av 

näringslivsverksamheten (inkl. Tillväxt Motala AB)?  

Kommunen gör i dagsläget ingen egen uppföljning via exempelvis enkät, men de har 

beställt en av Tillväxt Motala. Utfall för denna presenteras nedan:  

Tillväxt Motala AB:s egen undersökning - Motala näringslivsindex 

Tillväxt Motala har 2020 och 2021 genomfört en enkät bland sina medlemsföretag (ca 370) 

för att få fram ett näringslivsindex.  



Näringslivsarbete i Motala kommun | Granskningsresultat 

 

23 
 

Enkäten har besvarats av 89 medlemsföretag år 2020 och 110 år 2021. En svarsfrekvens 

på ca 24 % år 2020 och 30 % 2021. En snabb genomgång av svaren från 2020 och 2021 

visar att; 

• De 3 viktigaste frågorna som Motala kommun kan bli bättre på är service (12 %), 

bemötande (7 %) och attityd till företagare (37 %) enligt enkäten.  

• Andel nöjda medlemsföretag som varit i kontakt med Motala kommun (60 %) har ökat 

från 69 % 2020 till 79 % år 2021. De som svarat att de varit missnöjda är missnöjda 

med kommunens service/bemötande, handläggningstider och tillståndsfrågor. 

• På frågan ”Hur skulle du beskriva vår övergripande företagsmiljö i Motala” svarade  

77 % (2020) och 75 % (2021) att den är bra eller mycket bra. Andel som svarat med 

dåligt och mycket dåligt ökade från 12 % till 15 %.  

• Både 2020 och 2021 svarade drygt 38–40 % att Motalas företagsmiljö det senaste året 

har blivit ”oförändrad”. Andel som upplever att företagsmiljön har förbättrats har 

minskat med 12 % år 2021 jämfört med 2020.  

• Drygt 37 % anser att bilden av Motala det senaste året blivit bättre.  

• Generellt kan man av svaren se att företagarna är nöjdare när frågorna är ställda så de 

bara berör Tillväxt Motala. Om frågan i stället berör arbete tillsammans med 

kommunen eller endast Motala kommun så blir omdömet något lägre. 

Uppföljning mål, styrdokument och aktiviteter 

Uppföljning av kommunfullmäktiges mål sker vid delårsrapport och årsredovisning. Av 

årsredovisning 2020 framgår att kommunstyrelsen inte har möjlighet att ta del av utfall för 

två av de tre redovisade indikatorerna kopplat till resultatmålet.  

Dessa presenteras senare under våren. Av beslut vid kommunstyrelsens möte 23 mars 

2020 framgår inte att några åtgärder beslutas kring de mål som inte når accepterat utfall.  

I tabell 5 visas de senaste årens utfall för indikatorerna kopplat till företagsklimat 

(målvärden inom parentes). 

  

Indikator Utfall 2018 Utfall 2019  Utfall 2020 

Svenskt Näringsliv 221 (mål saknas) 200 (190) 218 (160) 

NKI 69 (rikssnittet) 73 (70) 75 (71) 

Lediga byggrätter för kommersiellt bruk, 
kvadratmeter 

249 930 (indikator saknades) 189 000 (öka från 2018) 250 000 

Tabell 5: Utfall indikatorer 2018–2020. (Källa: Årsredovisningar Motala Kommun). 

Även om åtgärder saknas i årsredovisningen kan vi i ks verksamhetsplan läsa hur styrelsen 

vill prioritera årets arbete för att nå ett bättre utfall gällande fullmäktiges resultatmål 

indikerar att en uppföljning och utvärdering görs även om den inte tydligt går att läsa sig till. 

Enligt de intervjuade politikerna så följs näringslivsarbetet upp utifrån olika nyckeltal utöver 

de som ingår i fullmäktiges beslutade resultatmål. Vi har via protokollen inte kunnat följa 

detta och kan därför inte uttala oss om denna uppföljning.  

Vi har tidigare varit inne på avsaknaden av en tydlig uppföljning av genomförda aktiviteter i 

förhållande till beslutade mål. Detsamma gäller hur dessa står mot beslutade styrdokument. 

Vi noterar exempelvis av kommunstyrelsens protokoll att lägesrapport kring stadsutveckling 

och etablering av Lalandia beskrivs i korthet i protokollen och ingen utvärdering görs 

formellt mot styrdokumenten och målsättningarna i dem. 

Utvärdering Tillväxt Motala 

Av protokoll från ks och dess arbetsutskott framgår att näringslivsfrågor lyfts upp och att de 

får information från Tillväxt Motala. Bland annat får de del av bolagets målrapporter där det 

finns summeringar av bolagets aktiveter under året. Det går däremot inte utläsa vilken 

utvärdering kommunstyrelsen gör av bolagets uppföljningar och rapporter.  

Protokollen är kortfattade och innehåller inga egentliga analyser, förslag eller beslut 

kopplade till bolagets arbete eller åtgärder kopplade till kommunens interna 

näringslivsarbete. 

Vi har tidigare visat på utbetalade medel till Tillväxt Motala under perioden 2018–2020 och 

att den totala summan överstiger grundavtalets belopp. Vi kan dock inte tydligt se hur den 

överstigande delen formellt har beslutats eller hur den har utvärderats och följts upp.  
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Kommentarer och bedömning 

Sker en systematisk uppföljning och utvärdering av näringslivsverksamheten (inkl. 

Tillväxt Motala AB)? 

Vår samlade bedömning baserad på intervjuer och dokumentgranskning är det till viss del 

finns en systematisk uppföljning och utvärdering.  

Vår bedömning baseras på följande;  

Det sker ett stort och aktivt arbete kring näringslivsfrågorna men kan inte tydligt följa hur ks 

utvärderar aktiviteterna i förhållande till satsade resurser, styrdokument och fullmäktiges 

mål. Vi kan dock se att kommunstyrelsen gjort en prioritering i sin verksamhetsplan inför 

2021, vilket indikerar att ett arbete görs även om det är svårt att följa i protokollen. 

Vi noterar samtidigt att ks inte får information om 2 av 3 indikatorer i samband med 

årsredovisningen vilket enligt vår bedömning försvårar möjligheten till styrning. 

Det finns samtidigt ett antal andra indikatorer i fullmäktiges olika resultatmål som skulle 

kunna kopplas till kommunens samlade arbete, vilket sammantaget kunde visa en tydligare 

utveckling av näringslivsarbetet (exempelvis bredband på landsbygd och andel 

förvärvsarbetande nattbefolkning).  

I månadsrapporter och årsredovisning från Tillväxt Motala framgår inga detaljer om 

pågående etableringar eller annan information som kan uppfattas känslig ur 

företagsperspektiv. Om KSAU och/eller kommundirektör får mer info via informella kanaler 

kan vi inte uttala oss. Men då bolaget lyder under regelverk för aktiebolag och att i avtalet 

inte nämns något om hantering av ev. sekretess och annan känslig information mellan 

Tillväxt Motala och företagare eller potentiella företag anser vi att bolaget inte bryter 

överenskommelsen med kommunen. Risken är dock att detta leder till en avsaknad av 

transparens ur ett medborgarperspektiv. Detta kan i sin tur väcka misstänksamhet och 

ifrågasättande om kommunen har tillräcklig insyn och kontroll kring bolagets arbete.  

Vi har inte kunnat utläsa tydligt hur de extra medel som tillförts Tillväxt Motala har 

utvärderats. Då dessa gäller arbete som görs utöver avtalet så bedömer vi att det blir extra 

viktigt att detta tydligt följs upp och utvärderas specifikt.  

Vi bedömer därför sammantaget att kommunstyrelsen skulle tjäna på att tydliggöra sitt 

näringslivsarbete och bli bättre på att kommunicera det som görs, både vad gäller 

aktiviteter och uppföljningar för att på så sätt möta den missnöjeskultur man menar finns i 

kommunen, vilket på sikt borde bidra till höjda resultat i fullmäktiges beslutade mål.
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