Såhär ska SWOT-analysen redovisas i den regionala handlingsplanen
I skrivanvisningarna för den regionala handlingsplanen skriver vi följande:
Länen ska göra en programspecifik SWOT-analys med syftet att
objektivt beskriva de styrkor, svagheter, möjligheter och hot som finns
i regionen, baserat på fakta och statistik från olika källor. Analysen ska
peka ut vilka regionala behov som finns inom lantbruket, landsbygden,
fisket och vattenbruket och koppla dessa till målen i
landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet (s 10,
skrivanvisningar för en regional handlingsplan för
landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014 –
2020.).

En del frågor har uppstått om hur SWOT-analysen ska redovisas.
Följande gäller:













Ni ska göra en programspecifik SWOT-analys för
landsbygdsprogrammet.
Ni ska göra en programspecifik SWOT-analys för havs- och
fiskeriprogrammet.
I praktiken innebär detta alltså att ni gör två stycken SWOTanalyser.
SWOT-analyserna redovisas i en och samma bilaga (bilaga 1) –
men var för sig och efter varandra.
Ni ska inte utelämna SWOT-analysen för havs- och
fiskeriprogrammet i den regionala handlingsplanen!
Vi ställer inte krav på en integrerad SWOT-analys där fisket och
landsbygd ingår. Samtidigt kan det givetvis finnas många fördelar
med att i grunden göra en integrerad analys för att ta ett
helhetsgrepp på landsbygdens olika verksamheter inklusive
fiske. Om ni vill göra en integrerad SWOT-analys behöver ni i så
fall dela upp den i två programspecifika SWOT i bilaga 1. Det står
er givetvis fritt att även inkludera den integrerade analysen som
en tredje del i bilaga 1.
Den regionala handlingsplanen ska innehålla resultatet av SWOTanalysen. I praktiken resultatredovisningar med listor och
punktformer för styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Den
redovisningen ska inte inkludera underlaget för analysen eller
referenserna.
SWOT-analysen inklusive underlag, belägg, motivering och
referenser lämnas in separat, och i sin helhet, till
landsbygdsdepartementet enligt regeringsuppdraget. En kopia
av den mer omfattande redovisningen skickas även till
Jordbruksverket och LBprogramledning@jordbruksverket.se
SWOT-analysens framställning i den regionala handlingsplanen
blir, med andra ord, mer övergripande och betydligt kortare än
det dokument ni skickar till landsbygdsdepartementet med kopia
till Jordbruksverket (LB programledning).

