
 

 

 
 

Pressmeddelande IUC Syd, 2 juni 2021 
 
Ny vd på IUC Syd 
Joakim Enquist är sedan 1 juni 2021 ny vd för IUC Syd, ett industrikluster i Skåne. Joakim har under 
det senaste året innehaft rollen som vice vd. Camilla Dahlin, vd fram till 1 juni, går in som vice vd med 
fördjupat fokus på externa relationer. 
 
Från januari 2018 då Camilla började som vd har IUC Syd fördubblat antalet medarbetare och kraftigt 
ökat antal projekt, insatser och samarbeten. Verksamhetens mål är att stärka en hållbar tillväxt och 
konkurrenskraft i tillverkande industriföretag i Skåne. 
 
Rollbytet vd – vice vd sker på initiativ av Camilla Dahlin som ser betydelsen av att kunna lägga mer tid 
på partners och andra externa relationer i en verksamhet som fått allt större tyngd i frågor kring 
industriell utveckling, och som än mer bygger på samverkan med partners, med akademi och 
offentliga organisationer.  
 
Som vice vd blir Camilla ett naturligt stöd för nya vd:n Joakim Enquist. Joakim har arbetat på IUC Syd 
sedan 2018 och kom då in som projektledare från ett annat IUC-bolag, IUC Sjuhärad. Han sitter sedan 
ett par år i ledningsgruppen för IUC Syd och har drivit utvecklingsfrågor i team med Camilla Dahlin. 
 
Joakim: Jag ser fram emot att fortsätta det engagerade arbete som Camilla har drivit och driver, för 
att lyfta industrifrågorna och sätta IUC Syd än tydligare på kartan som ett naturligt nav och en 
mötesplats för industriell utveckling. Det är stimulerande att få leda en organisation som så konkret 
gör nytta för svensk industri.  
 
Camilla: Joakim har ända sedan han började hos oss 2018 varit en tongivande medarbetare och ett 
givande bollplank i olika diskussioner. Med sitt intresse för analys och utveckling, och sitt kunnande 
om industrins utmaningar, om IUC och den roll IUC-bolagen har idag och kan utveckla framåt, 
kommer han på ett utmärkt sätt att fylla vd-rollen.     
 
Kontakt: 
Joakim Enquist, joakim.enquist@iucsyd.se, 0732-34 51 58 
Camilla Dahlin, camilla.dahlin@iucsyd.se, 0761-85 81 68 
Kommunikatör Ingela Bogren, ingela.bogren@iucsyd.se, 0733-59 54 75 
www.iucsyd.se      
 
IUC Syd (Industriellt Utvecklingscentrum Syd) är en del av IUC Sverige, ett nätverk av IUC-bolag. IUC 
Sverige är en part i arbetet att föra ut och realisera regeringens handlingsplan Smart industri, till 
landets små och medelstora industriföretag. www.iuc.se 

 
 

mailto:joakim.enquist@iucsyd.se
mailto:camilla.dahlin@iucsyd.se
mailto:ingela.bogren@iucsyd.se
http://www.iucsyd.se/
http://www.iuc.se/

