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KemI lanserar socialt nätverk för tillsynsvägledning.
Vi vill härmed välkomna dig att gå med i vårt nystartade sociala nätverk! Nätverket heter Tillsynsvägledning
från KemI. Här kommer vi att samla information om vissa av de projekt som vi själva genomför samt en del
annat som kan vara intressant för dig som arbetar med kemikalietillsyn på kommun eller länsstyrelse, till
exempel material från utbildningar. Den här informationen presenterades tidigare i ett extranät som nu
kommer att tas bort. Det finns flera goda anledningar till att göra det här bytet.
 Den nya plattformen möjliggör en större interaktivitet. I det nya nätverket finns större möjligheter
till interaktion mellan såväl KemI och nätverkets medlemmar som medlemmarna sinsemellan.
 Det nya nätverket är mer flexibelt och lättare att administrera. Därför går det smidigare att göra
förändringar och du får informationen snabbare.
 Tekniken är beprövad. Det nya nätverket är uppbyggt med webbtjänsten Ning som har utvecklats
för att göra det enkelt att skapa sociala nätverk. Ning används redan av Jordbruksverket som har
goda erfarenheter av tjänsten.

Hur når du nätverket?
Genom att följa länken http://kemitvl.ning.com/?xgi=1lvyxUQXo5cLSY kan du registrera dig som användare
till nätverket. Endast du som jobbar på kommun, länsstyrelse eller annan myndighet kommer att
godkännas som medlem. Alla som idag är registrerade användare på extranätet kommer att få en separat
e-post med samma information som i detta brev. När du skapat inloggningsuppgifter kommer du åt
nätverket via adressen http://kemitvl.ning.com/

Vi vill ha dina synpunkter!
Vi tänker oss att inom en snar framtid att skapa ett diskussionsforum de som arbetar med kemikalietillsyn
på kommun eller länsstyrelse kan diskutera olika frågor sinsemellan. Vi på KemI hoppas att diskussionerna
ska hjälpa oss att bättre förstå vilken tillsynsvägledning som kan behövas och vi kommer också att kunna
vara med i diskussionerna och ge vår syn på de frågor som diskuteras. Vi planerar att dela in diskussionerna
i våra tre tillsynsområden kemiska produkter, bekämpningsmedel och kemiska ämnen i varor.
Syftet med diskussionsforumen är alltså främst att erbjuda en arena för aktuella diskussioner kring vårt
tillsynsområde. Medlemmarna ska kunna vrida och vända på olika frågeställningar, sprida viktiga
erfarenheter och att dela med sig av sina erfarenheter. När du vill veta hur Kemikalieinspektionen ställer sig
i en specifik fråga så ska du liksom tidigare skicka den frågan till vår inspektörsbrevlåda
(inspektor@kemi.se) eller till registratoradressen (kemi@kemi.se).
Vi vill gärna ha dina synpunkter och tar tacksamt emot svar på nedanstående frågor. Skicka svaren i en epost till jonas.larsson@kemi.se. Ni får gärna skriva ”synpunkter på KemI:s nya nätverk” i rubrikraden.
1. Hur ser du på ett forum för diskussioner kring kemikalieregler där inspektörer på kommunerna kan
byta erfarenheter med varandra?
2. Vad tror du är viktigt att tänka på för att göra det intressant att diskutera i den här typen av forum?
3. Har du något särskilt önskemål om något som du vill ska finnas på nätverket?
4. Övriga synpunkter?

