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– från löfte till handling.

Sätt måltiden i fokus!
Hur rustar vi för behoven
av måltidslösningar i
Sverige om 10-15 år?
Ytterst sällan framgår kommuners eller
landstings måltidsförsörjning på dagordningen som en viktig faktor för samhällsbyggnad och fortsatt utveckling! Många
av Sveriges både kommuner och landsting saknar tydlig styrning, riktlinjer, mål
och handlingsplan samt uppföljning för
sin måltidsförsörjning. Landsting och
kommuner med ansvar för måltider till
förskola, skola, äldre och sjukhus har i

Kommer du till Visby och
Almedalsveckan, missa inte
DiningDevelopment AB:s
medverkan och seminarium.

dag även många utslitna och föråldrade
kökslokaler som strider mot krav på professionell och säkerställd måltidsservice,
därmed konsekvenser av omfattande
investeringar i såväl byggnader som i
maskinell utrustning.
Det är dags för Sveriges ansvariga
och politiker att agera och fullt ut, ta
ansvar för framtidssäkrade lösningar
gällande mat och måltidsförsörjning i
den offentliga sektorn! Se innevarande
valår som en möjlighet till bestående
förändring, där vallöften blir till konkret
handling!

”Har Sverige RÅD med offentlig
mat i dag och i framtiden?”
Arrangör:
Offentliga Affärer
Dag:
140701 kl 09:50–10:20
Typ av evenemang:
Seminarium
Ämnesområde:
Mat
Språk:
Svenska
Plats:
Strandvägen 4, Visby
Platsbeskrivning:
Trädtältet

Premiär för DiningDevelopment:s ”DiningBenchmark”
– som ger både kontroll på kvalitet och måltidskostnader!
Få kontroll på både kvalitet och måltidskostnader, samt optimera användandet
av kommuners och landstings skattemedel i professionell måltidsförsörjning.

• Jämför den egna kommunens förutsättningar med andra kommuner i
Sverige och anpassa jämförelsen efter
förutsättningarna.

Nu finns verktyget, det första i sitt slag i
Sverige specifikt anpassat för jämförelser
mellan kommuner i Sverige, avseende
framförallt verksamhetsområden inom
mat och måltider. Fördelar och nytta
med modellen är följande:

• Jämför nyckeltal kopplade till kost-/
måltidverksamheter med andra kommuner i Sverige
• Få en överblick över den egna kommunens samt jämförelsekommuners
kostnadsfördelning
• Jämför specifika poster (t.ex. produktion relaterat till antal helårsresurser,
måltidspris och sjukfrånvaro) med såväl
medelvärde för jämförelsekommuner
som med en enskild kommun.

• Då strategiska beslut ska fattas kan
modellen användas som hjälpmedel
genom att kostnadsförändringar kan
analyseras. Dessutom kan resultatet av
förändring av såväl kostnader som volymer förutsägas.
• Få insikt och kunskap om effektiva
förbättringar i den egna måltids-,
restaurangverksamheten.
• Att systematiskt lära av goda förebilder.
Låt måltiden till barn, unga och
äldre vid förskola, skola och äldreomsorg bli både en god måltidsupplevelse och samtidigt en
lönsam affär!
”DiningBenchmark” kommer att
lanseras vid årets Almedalsvecka
på Gotland den 30 juni – 6 juli.
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Varför ny- eller fortsatt samverkan
med oss i DiningDevelopment AB?

Några tankeställare:

Vi är företaget där känslan för mat och matlagning/matproduktion i stordrift är grunden till
affärsverksamheten. Låt oss medverka till utveckling och medvetenhet i måltidslösningar
med kreativitet, visioner och nytänkande, med utgångspunkt i rådande verklighet. Tillsammans kan vi skapa konkurrensfördelar, förbättrad lönsamhet, gott renommé, kompetenshöjning samt utveckling och inspiration av gastronomisk kvalitet!

En nyligen genomförd EU-barometer ställde
frågan till invånare i samtliga EUs 28 medlemsländer; Vilka är det viktigast utmaningarna för
ditt land just nu?
Samtliga EUs 28 medlemsländer i snitt och
Sverige svarar båda 49 % att Arbetslösheten är
den viktigaste utmaningen. Härutöver sticker
Sverige ut i sin syn vad gäller frågor om Vård
och omsorg 40 % (13 %), Utbildning 39 % (8
%) samt Miljö, klimat 20 % (6 %). Motsvarande
resultat i % inom EU visas inom parantes för
vardera.
För Sverige visar detta på signaler som
befrämjar vår framtida utveckling av mat och
måltider, inte minst ett ökat fokus bör ställas
på maten som serveras till våra äldre i Sverige!

Framtidens måltider inom offentlig sektor måste byggas på stabilitet och där basen är en
bred grundkompetens och erfarenhet från drift av mat i stor skala. Vi måste rusta för och
visa på flexibilitet, för att möta behoven av måltidslösningar i Sverige om 10-15 år. Det
handlar om hållbar utveckling, parallellt med framtidssäkrade måltidslösningar.

Ytterligare framgångsfaktorer som vi anser spelar roll är;
släpp på prestigen och samverka över gränser
etablera en tydlig och stabil organisation

Källa: Mer om EU-barometern och resultaten ovan,
framgår i tidningen Dagens Samhälle nr 20, 2014.

utgå från helhetsperspektiv

Nr 2: Viktigt med tillräcklig nattsömn ”Dålig sömn ger dåliga matvanor”

profilera med ett tydligt måltidskoncept och utbud
var långsiktig och uthållig
jobba ständigt med kund och gäst i fokus
odla tillit i chef och ledarskap - det hänger mycket på chef och ledare att visa när
det väl gäller att ta oundvikliga beslut
använd humor dagligen (en ”ventil” i vardagens allvar)
använd sunt förnuft, så blir det lättare att följa lagstiftning och regelverk som
skyddar och förebygger risker i all livsmedels- och måltidsproduktion

Inger Stiltjestrand Svensson,
VD/kostekonom/konsult.

Nr 1: ”Svenskarna sticker ut i sin syn
på välfärden, andelen EU-positiva i
Sverige ökar”

USA. Känner du ett extra stort sötsug efter en
sömnlös natt? Då är du inte ensam, har flera
studier visat. I en amerikansk studie har man
med hjälp av fMRI (funktionell magnetresonanstomografi) mätt vad som händer i hjärnan
efter en natt med tillräcklig (ca 9 timmar) eller
otillräcklig (ca 4 timmar) sömn, när bilder på
hälsosam eller ohälsosam mat visas.
Resultaten visade skillnader i aktivitet inom
hjärnregioner som tidigare forskning associerat med beteenden kopplade till mat och
ätande samt sökande efter njutning (eller
droger). Efter en sömnlös natt belönar hjärnan
planer på att äta sött och fett mer än annars,
ett allmänt högre födointag premieras också.

I vår samverkan sätter
vi måltiden i fokus och
erbjuder verktygen som
gör att ni når målet!

Källa: Int J Obesity 38, 411- (mars 2014)

Vi önskar med detta en riktigt härlig sommar där
avkoppling och njutning är självklarheter, inför
sedan nya tag och inväntan höstens valresultat.
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