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Nedan sammanställs synpunkter på framtagen RUS. Jag har läst utifrån mitt uppdrag
som regional digitaliseringskoordinator och fokuserat läsningen på de utmaningar
som den digitala omställningen för med sig. Vidare har synpunkterna diskuterats
med den regionala bredbandskoordinatorn.

2.5 Teknikutveckling och digitalisering
Sid 10:
Vi nämner inget om utmaningar för det livslånga lärandet kopplat till den snabbare
teknikutvecklingen. Teknikutvecklingen och digitalisering medför att
arbetsuppgifter försvinner och andra tillkommer. Detta ställer krav på det livslånga
lärandet. Vidare hävdar en professor från Linköpings universitet att det redan idag
finns en digital kompetensbrist hos nyexaminerade studenter. Ref:
https://www.di.se/nyheter/professorn-varnar-svenska-studenter-inte-tillrackligtdigitala/
Förslaget är att lägga till en mening sist i första stycket under rubrik 2.5 som t ex:
Vidare är det livslånga lärandet för oss och kommande generationer avgörande för att
kunna ta till sig förändrade arbetssätt och nya tekniska lösningar i den allt snabbare
digitaliseringen.

I avsnittet nämns inget om att en digital infrastruktur är en förutsättning för den
digitala omställningen.
Går det att lägga till en mening om det förslagsvis i det sista stycket? T ex
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En förutsättning är en fortsatt utbyggnad av länets digitala infrastruktur för att
säkerställa att alla kan ta del av digitala tjänster och att företag kan etableras i hela
länet.

Stycke två:
Vad menas med ekonomiska utmaningar? Går det att ge exempel?
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Rubrik 3.2 Digital omställning – ger möjligheter
Sid 12:
Första meningen: ”Förändringen till följd av ökad digitalisering medför nya
möjligheter och stärker förmågan till digital omställning”.
Vad menas? Går det att förtydliga? T ex:
Digitaliseringen förändrar samhällets strukturer, vårt sätt och vår plats att arbeta
samt våra sociala beteenden. Vi kommer att kunna bo hemma längre med en
hemsjukvård som är på väg att förändras. Möjligheten till utbildning på distans ökar
och ett livslångt lärande är en förutsättning. Företag kan etableras på landsbygden
och via nätet ha kunder och samarbetspartners över hela världen.
Sid 13
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Förslag: Ändra ”transformation” till omställning då omställning är det ord som
används i övrig text.
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