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År 2021   Vi gör skillnad och bidrar till hållbar förändring - Ni blir resurseffektiva!

Pandemin kräver förändring, omstart och utveckling – NU

DiningDevelopment har ett holistiskt sätt att tänka kring mat vilket innebär  
– kvalitet, modernt synsätt, profession, drift och systematik.

DiningDevelopment har mångårig kunskap och erfarenhet från arbete 
inom Foodservice-/Storhushållsmarknaden med uppdrag i privata 
företag, universitet och högskolor, kommuner och regioner.

Vår filosofi är att ta fram konkreta lösningar för verksamhet, gastronomi 
och måltidsservice, med fokus på lönsamhet, effektivitet och hållbarhet.

Exempel på effekter och resultat  
när vi får möjlighet att hjälpa er:

 – minskade kostnader och synlig- 
gjorda besparingsmöjligheter

 – klargjort och tydligt uppdrag

 – optimerad organisation och 
ledningsstruktur

 – säkerställd kvalitetet och  
förbättringar där det är möjligt

 – kortade ledtider, effektiviserade 
flöden och logistik

 – åtgärdsplan inför implementering

Utmaningarna i Sverige hopar sig och förändringar är ofrånkomliga när det 
gäller även kommuners och regioners måltidsförsörjning.

MÅLTIDER I OFFENTLIG SEKTOR 
behöver fortsatt utvecklas och 
hälsoekonomiska utvärderingar kan 
med fördel användas som en del  
i beslutsunderlagen för att:

•  göra kloka prioriteringar 
•  väga satsningar på förebyggande 
 verksamhet mot behandlande 
 insatser. 

Det finns en mängd sätt att opti-
mera resursanvändningen och även 
öka kvalitet och få mer likvärdiga 
förutsättningar.  

Men vi måste börja arbetet nu!

Samverka med oss och ta del av vår samlade kunskap
•  Vart tar pengarna vägen idag,  men framför allt i morgon?

•  Vilka måltidslösningar ska vi ha?

• Ska vi driva måltidsförsörjningen i egen regi, i samverkan med  
annan/närliggande kommun eller annan utförare?

Vad kan vi göra för er? 
Låt oss mötas och diskutera era förutsättningar och möjligheter. Boka på 
diningdevelopment.com eller maila till boka@diningdevelopment.com.

0418-145 54 | info@diningdevelopment.com | diningdevelopment.com

Kris- och beredskapsplan:
Finns en krishanterings- och beredskapsplan för hur kommunens/ 
regionens måltidsförsörjning ska fungera? Låt oss samverka  
även i denna fråga.


