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Erbjudande att inkomma med synpunkter på
Västernorrlands regionala digitala agenda (REDA)
Härmed inbjuds Ni att inkomma med synpunkter på remissversionen av Regional digital
agenda för Västernorrland (REDA).
Förslaget till REDA har tagits fram i bred dialog och samverkan tillsammans med bland
andra länets kommuner och kommunförbund, länsstyrelsen, Mittuniversitetet samt
andra organisationer och näringslivsaktörer. Ett 10-tal dialogmöten och workshops har
genomförts under våren 2020. Remissversionen tar sin utgångspunkt i Sveriges
digitaliseringsstrategi, Västernorrlands regionala utvecklingsstrategi (RUS) och
kunskapsunderlag som bland annat legat till grund för både RUS-processen och
framtagandet av en regional smart specialiseringsstrategi för länet. Detta gör att ett stort
antal aktörer och personer, också vid andra tillfällen än vårens workshops, bidragit till
att beskriva utmaningar och behov för digital omställning i Västernorrland.
På Region Västernorrlands webbplats www.rvn.se/reda hittar du såväl remissversion
som länkar till ovan nämnda strategidokument.

Hur svara på remissen?
Vi önskar ert svar senast 2020-10-31 till följande e-postadress:
region.vasternorrland@rvn.se med kopia till: regionaltillvaxt@rvn.se.
Ange i er ärenderubrik; Remissvar Regional digital agenda, diarienummer 19NHU746
Vid remissvar vill vi särskilt be om era synpunkter enligt följande:
1. Hur väl fångar fokusområdena och valda prioriteringar digitaliseringens
möjligheter för att lösa regionala utmaningar och bidra till samhällsutveckling?
• Saknas något perspektiv inom ramen för de olika fokusområdena?
• Bedömer ni ett behov att förstärka föreslagna prioriteringar för att möta
Västernorrlands utmaningar?
2. Övriga synpunkter
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Hur behandlas synpunkterna?
Efter remissperioden sammanställer och behandlar Region Västernorrland inkomna synpunkter.
Regionstyrelsen avser besluta om REDAn vid sammanträde i mitten av december 2020, efter
föredragning och ställningstagande i Stora samverkansrådet.

Har du frågor?
Välkommen att kontakta regionala digitaliseringskoordinator Joumana Abou
Hammoud, e-post joumana.abou.hammoud@rvn.se, telefon: 073-070 83 34.
Bilaga:
Remissversion Regional digital agenda för Västernorrland
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