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Plattformskapitalism
Per-Anders Forstorp inleder följt av diskussion. Per-Anders är biträdande professor vid LiU
och forskar inom kommunikation, medier och kultur. Han är också verksam på Didacticum
(Linköpings AHU) samt redaktionsmedlem i Högre utbildning.
Plan med anledning av den nya tillgänglighetslagen (Karl Ageberg)
Plattformar och material som läggs där omfattas av webbdirektivet dvs ska vara tillgängligt.
Arbetsgrupp med olika kompetenser som ska ta fram ett förslag om hur detta kan hanteras
inom LU har arbetat under ca 6 veckor. Två spår: utredning/analys resp handlingsspår.
Förslag med 7 punkter:
 etablera arbetsgrupp för tillgänglighetsfrågor
 ta fram förslag på en universitetsgemensam funktion och organisation för hantering
av tillgänglighetsfrågor
 inventera aktörer, funktioner/organisationer som påverkas av och behöver ha god
kännedom om dels projektet, dels lagstiftningen
 ta fram förslag på verksamhetsplan för arbetet med tillgänglighet i digitala tjänster
 ta fram förslag till viljeinriktning (policy) för tillgänglighet i de tjänster som ryms inom
begreppet offentliga digitala tjänster
 implementera en kommunikationsplattform för arbetet med tillgänglighetsfrågor
 genomföra seminarier och utbildningstillfällen

I första hand handlar det om tjänster som vänder sig till allmänheten och studenter, inte
interna system.
Korta rapporter
Frida Splendido: digital salsexamination
Testlicensen för systemet är förlängd med ett år, dvs t o m september 2020. Under tiden
fram till dess ska arbetet med upphandling alt avrop fortsätta, såväl som andra delar
(lokaler, el, arkivering osv). Finns många bra exempel av användning inom organisationen.
De som testat är nöjda och fortsätter, men spridning är inte helt enkel.
Jennie Paldanius/Maria Hedberg: Canvas
Ungefär 600 kurser i gång under hösten, har fungerat i stort sett bra ute på fakulteterna. På
väg i en ny riktning - försöker få till mer samverkan mellan fakulteterna.
Niklas Frost: nytt program för e-poster, höra av sig om introduktion önskas
Mats Hagwall: Kompetensportalen kvar i LUVIT ytterligare 3 år med nytt avtal.
Kenneth Johansson: Nya HR-LUVIT baseras på antal anställda och en del ny utveckling har
skett. LUVIT läggs ner på studentsidan, arkivering/avveckling pågår. Samarbete med
avdelningen för Dokumenthantering. VT 2020 är sista terminen för aktiva utbildningar.
Nicolette Karst: Kaltura/LUplay fungerar bra när det fungerar men krånglar.
Karl Ageberg: arkivering av digitalt material (e-arkiv) - nu drivet av plattformsavvecklingarna,
men forskningsmaterial en annan sida som måste hanteras.
Christina Gummesson: arbetet med egna plattformen fortsätter.

