Pressmeddelande IUC Sverige, 2019-12-17
Ny vd för IUC Sverige
Thomas Nilsson, vd för IUC-bolaget IDC West Sweden AB, tillträder efter årsskiftet som vd för IUC
Sverige efter Martin Hedman som lett uppbyggnaden av IUC-nätverket sedan starten 1997.
IUC Sverige (Industriella utvecklingscentra Sverige) är ett gemensamägt bolag för hela IUC-nätverket
med 18 regionala IUC-bolag och ett antal samarbetspartner. IUC Sverige arbetar med övergripande
strategiska frågor och nationella projekt kring industriell utveckling, med fokus på tillväxt och ökad
konkurrenskraft i små och medelstora industriföretag.
Thomas Nilsson: ”Jag tar över stafettpinnen i en organisation vars betydelse för utveckling av svensk
industri, och därmed svensk välfärd, hela tiden ökar. Industriföretagen har många utmaningar men
också en fantastisk potential, och industrifrågorna måste få än högre prioritet. Tillsammans har vi
stora möjligheter att öka industrins bidrag till delmålen i Agenda 2030, vilket också stärker
konkurrenskraften. Det digra nationella nätverk av industriföretag och samverkansparter i akademi,
forskningsinstitut, offentliga organisationer och branschorganisationer som Martin varit med och
byggt upp, betyder oerhört mycket för vårt arbete med att driva industrins frågor.”
Martin Hedman: ”Det som har utmärkt vårt arbete genom alla år, är att vi hela tiden jobbat nära
företagen och gjort konkreta analyser av deras behov. Vi trampar dagligen runt på fabriksgolven och
har tillsammans mött tusentals industrimänniskor som gett oss en förståelse för industrins
utmaningar. Det har gjort oss till en värdefull samtalspart till styrande och finansierande
organisationer som Tillväxtverket, Vinnova, Näringsdepartementet och en rad andra parter. Thomas
kommer med framgång att fortsätta positionera IUC regionalt och nationellt, och stärka industrins
röst i Sverige.”
Jenny Bramell, styrelseordförande IUC Sverige: ”Martin Hedman har varit engagerad i IUC under
snart 25 år. Utan hans kunskap, energi, envishet och engagemang hade vi inte funnits som det
rikstäckande nätverk vi är idag. Thomas Nilsson har framgångsrikt drivit industriell utveckling i
Skaraborg, som vd för IDC AB. Vi välkomnar Thomas när han nu tar med alla sina kompetenser och
erfarenheter från det regionala till det nationella planet. Det kommer att stärka oss än mer.”

FAKTA IUC-nätverket:
IUC-nätverket är idag 18 självständiga bolag som tillsammans arbetar över hela landet som en
nationell och regional resurs för strategisk utveckling i landets små och medelstora industriföretag.
Det är ett innovationsnätverk som i sitt företagsnära arbetssätt tätt följer företagens utmaningar och
behov. Genom samverkan med nationella myndigheter förs program och insatser ut till företagen.
www.iuc.se
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