Här hittar du tidigare EBRmeddelanden

Om nyhetsbrevet ser konstigt ut i din e-postklient, klicka
här.

SHARE TO

Halvtid för remissförfarandet av publikationerna ESA Grunder och
ESA Arbetsmetoder
ESA Grunder och ESA Arbetsmetoder remitterades den 31 oktober. Sista svarsdag är den 5
december och halva remisstiden har nu gått.
Beskrivning av förändringar
Efter att remissen skickades ut har det efterfrågats en tydligare beskrivning av vad som har
förändrats. Alla föreslagna förändringar i texten är markerade och således är allt övrigt som
inte är markerat oförändrat.
Det förbättringsarbetet som initierades för publikationerna ESA Grunder och ESA
Arbetsmetoder har karakteriserats av att arbeta med framställning av innehåll för att göra
förtydliganden, betoningar och tillägg som lyfter innehållet samt harmoniserar innehåll mot
gällande föreskrifter, standarder, och branschpraxis. I samband med detta har även
kvalitetsbrister åtgärdats i exempelvis språkbruk, illustrationer, etc.
Mycket har förbättrats och förtydligats men grundläggande definitioner, benämningar och
funktioner är desamma som tidigare.
Kommunikativa milstolpar– konsekvenser på övriga publikationer,
lärarutbildning, utbildningsmaterial och webutbildningar
När remissen är färdig är det möjligt att bedöma vilken påverkan genomförda förändringar
får på övriga publikationer, lärarutbildning, utbildningsmaterial och webutbildning. Därför så
skickar vi ut ett nytt EBR-meddelande när vi har en uppfattning om hur mycket som behöver
förändras samt haft möjlighet att planera för justeringar i övrigt material.
Även om vi inte kommer att lansera en helt ny ESA så är det viktigt att det material som
används är korrekt och enligt den senaste utgåvan. För att övergången till nytt material ska
kunna ske så effektivt som möjligt så är det viktigt att vi är så transparenta som möjligt i den
här processen.
Mer information om remissen
Mer information om remissen hittar ni här.

Mer information om remissen

Tycker du att fler behöver ta del av det här EBR-meddelandet?
- Dela gärna.
- Inom vissa företag distribueras EBR-meddelanden mellan kollegor.
- Inom andra företag sätter man upp EBR-meddelanden på anslagstavlor.

Läs mer...

Energiföretagen Sveriges varumärken EBR, ESA och ESA Q
EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade
varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges
tillåtelse.

Avprenumerera på nyhetsbrev EBR-meddelande
EBR, en del av Energiföretagen Sverige
101 53 Stockholm
info@energiforetagen.se

