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Årsredovisning
Solar Region Skåne 
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1
Förvaltningsberättelse

Verksamheten under året
 
Styrelsen har under 2021 bestått av:
Ordförande – Staffan Fredlund, Wihlborgs Fastigheter 
Vice ordförande – Kristina Fägerskiöld, Helsingborgs stad 
Kassör – Anna Bengtsson, Länsstyrelsen Skåne 
Sekreterare – Gustav Wiklund, Energikontoret Skåne

Ledamot – Anders Eriksson Modin, Fojab Arkitekter 
Ledamot – David Wadst, Malmö Stads Serviceförvaltningen 
Ledamot – Johan Hörlin, E.ON 
Ledamot – Mikael Dennbo, Kraftringen
Ledamot – Tove Zellmann, Region Skåne  

Suppleant – Henrik Wulff de la Motte, Malmö Museer
Suppleant – Daniel Magnergård, GruppSol
Suppleant – Sebastian Parfalk, Svea Solar
Föreningen har under verksamhetsåret haft 7 styrelsemöten 
(#88-#94) samt en strategiworkshop. Det har skickats ut 4 ny-
hetsbrev till föreningens medlemmar.  
 
Revisor
Kent Lundgren 

Valberedning 
Rosa Özgen Sundin, Ideon Science Park   
Cecilia Thapper, Sustainable Business Hub 
Martin Holmén, C4 Energi AB 
 

Styrelsen för Solar Region Skåne, med säte i Lund, får härmed 
avge årsredovisning för räkenskapsåret 2021
 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.
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2Föreningens medlemmar 2021

För att stärka föreningens ekonomi genomförde styrelsen tidigare en 
översyn och nykonstruktion av medlemsavgifterna och dess struktur. 
Sedan 2019 består medlemsstrukturen av enskild medlem, bronsmedlem, 
silver-, respektive guldmedlem med stigande medlemsavgift och med 
tillhörande stigande medlemsservice såsom utställningsmöjligheter på 
arrangemang av föreningen, exponering på hemsidan samt möjligheter till 
att via hemsidan få in offertförfrågningar på solcellsanläggningar. 

Vid slutet av 2021 hade föreningen 59 medlemmar, enligt följande: 
• 8 guldmedlemmar, plus 1 dotterbolag 
• 13 silvermedlemmar 
• 25 bronsmedlemmar
• 11 enskilda medlemmar (privatpersoner & föreningar/organisationer) 
• hedersmedlem Peter Lindhqvist 

Vid slutet av 2020 hade föreningen 63 medlemmar, enligt följande: 
• 8 guldmedlemmar 
• 10 silvermedlemmar 
• 34 bronsmedlemmar
• 11 enskilda medlemmar (privatpersoner & föreningar/organisationer) 
• hedersmedlem Peter Lindhqvist 

År 2019 hade föreningen 64 medlemmar, enligt följande:  
• 6 guldmedlemmar 
• 7 silvermedlemmar 
• 38 bronsmedlemmar
• 12 enskilda medlemmar (privatpersoner & organisationer) 
• hedersmedlem Peter Lindhqvist 
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3 Medlemmar i Solar Region Skåne 
– 31.12.2021

Guldmedlem (8 + 1) 
E.ON Energilösningar AB, 
inkl. dotterbolag Solar 
Supply Sweden AB
European Energy 
Kraftringen
Länsförsäkringar
Malmö stad, Serviceför-
valtningen
Region Skåne 
Wihlborgs Fastigheter
Öresundskraft

Silvermedlem (13)
Cell Solar Nordic AB
EnergiEngagemang 
Sverige AB
FOJAB Arkitekter AB
GoSol Energi AB
GruppSol AB
Lunds Parkeringsbolag 
LKP AB 
Länsstyrelsen Skåne
Solar Future
Solceller Syd AB
Solkompaniet
Stena Fastigheter
SVEA Renewable Solar 
AB
Sydvatten AB

Bronsmedlem (25)
Advokatfirman Lindahl KB 
Alfa Solvind i Skåne AB 
Baltic Suntech AB
C4 Energi AB 
ECOScience
Energi- och
Klimatrådgivningen Skåne
Energikontoret Skåne / 
Skånes Kommuner
Futura Energi
German Solar
Glacell 
Halmstads kommun,
 Fastighetskontoret
Helsingborgs stad, 
Fastighetsförvaltningen 
Hässleholms kommun/ 
Tekniska kontoret
Implementa Sol AB
Klippans Kommun
Kristianstads kommun, 
Kommunledningskontoret
Lunds kommun, Serviceförvaltningen
Lunds kommuns fastighets AB (LKF)
Midsummer
MKB Fastighets AB 
Prokompetens i Sverige AB
Riksbyggen 
Save by Solar
Skanska Sverige AB Hus Syd
Skånska Energilösningar AB

Solelgrossisten AB
Staffanstorps Kommunfas-
tigheter AB
Svenska kyrkan, Lunds stift
Tomelilla Fastighetsbygg-
nad 
Total El
Ömangruppen
Österlens Energi- och
 Fastighetstjänst AB

Enskild servicemedlem 
(3) 
Scandinavian Green 
Roof Association
Solar City DK 
Skånes Vindkraftsakademi

Enskild medlem (8) 
Annika Nygren 
Christer Jönsson
Gunilla Rommerskirchen
Johan Envall
Jonny Andersson
Martin Hallerdt
Peter Kimay
Åsa Alström Johannesson

Hedersmedlem (1)
Peter Lindhqvist
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42021 – en sammanfattning

Efter året 2020 så var även året 2021 präglat av den globala Coronapandemin som påverkade 
föreningens arbete på ett tydligt sätt. Verksamheten genomfördes med ett digitalt anpassat ar-
betssätt men några få undantag där smittoläget i samhället tillät dessa. 

Föreningen har under året löpande bistått med rådgivning och information vid förfrågningar inför 
till exempel start av nya solenergiprojekt, samt har deltagit i ett flertal möten för att diskutera och 
utveckla samarbeten med andra aktörer.

Stort fokus och energi satsades på att etablera, förbättra och genomföra samarbeten med näring-
slivet, offentlig verksamhet, solorganisationer samt intressenter och därmed kunna marknadsföra 
och lyfta föreningen som en betydelsefull, relevant och neutral aktör för solbranschens verksamhet 
i södra Sverige.   

Flytt av föreningens kansli till Ideon Science Park, Lund 
Under första halvåret i 2021 genomförde verksamhetsledaren den praktiska flytten av kanslitjän-
sten från Skånes Kommuner, som beslutades av styrelsen i slutet av 2020, till Ideon Science Park 
Lund. Kanslitjänsten för föreningen har sedan starten 2007 varit placerad på Skånes Kommuner 
(tidigare Kommunförbundet Skåne) och bemannats av Energikontorets personal. Flytten omfatta-
de en inventering och rensning av föreningens marknadsföringsmaterial, pärmar och saker och en 
fysisk flytt till Ideons lokaler. Dessutom överfördes hemsidan från Skånes Kommuners servrar till 
en egen digital plats som föreningen nu själv kontrollerar och förvaltar. I samband med att hemsi-
dan flyttades så genomförde verksamhetsledaren en uppdatering och förnyelse av hemsidan som 
omfattade även en ny grafisk profil till förening för att modernisera och anpassa de digitala verkty-
gen till föreningens aktuella aktiviteter och behov och för att kunna minska beroendet av en IT-in-
frastruktur utanför föreningens organisation.      

Årstema
Föreningen har sedan 2020 valt att arbeta med ett årstema.  Syftet med att formulera ett årste-
ma är både avgränsa och fokusera föreningens arbete kring ett relevant tema och där förenin-
gen aktivt vill belysa utvecklingen inom branschen, lyfta viktiga frågor och även hjälpa med 
kunskapsspridning och informationsförmedling bland sina medlemmar, samhället och viktiga in-
tressegrupper. Årstema ska vara vägledande när verksamhetsledaren skapar innehåll under verk-
samhetsåret samtidigt som den aktuella utvecklingen i branschens tas i beaktande. Under hösten 
diskuterar och formulerar styrelsen vid flera tillfällen årstemat för det kommande året. I 2020 var 
årstemat ”stora solcellsanläggningar” och i 2021 ”regler & bestämmelser”.    

Projekt 
Under våren 2021 sökte föreningen i samarbete med Länsstyrelsen som huvudprojektledare, ett 
projekt hos Energimyndigheten. Inom projektet, som fick namnet ”SolMarken”, undersöker Läns-
styrelsen tillsammans med föreningen vilka andra marktyper än jordbruksmark kan vara lämpliga 
att placera solceller på. Man tittar alltså inte på tak, utan enbart markanläggningar på exempelvis 
skogsmark, deponier, industrimark, flygfält samt banvallar och vägkanter. 
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5
Målet är att ha en stark lokal förankring där näringslivet och andra intressenter integreras. Genom 
dialog med nyckelaktörer i länet och tillhörande analys hoppas man kunna fastställa potential för 
solcellsanläggningar på mark, som inte är ämnad för livsmedelsproduktion, samt identifiera 
processer och ta fram metoder för att förverkliga potentialen i Skåne. 
Även det interna arbetet på Länsstyrelsen, mellan länsstyrelser och i kommuner kommer att 
vidareutvecklas genom dialog och kunskapshöjande insatser där olika intressen vägs mot 
varandra. Hur kan samordning främja lokal elproduktion och det regionala näringslivets 
utveckling? 

Projektet, som beviljades i juni 2021 och finansieras av Energimyndigheten Sverige, pågår under 
16 månader, dvs september 2021 fram till slutet av 2022. Huvudprojektledaren är Länsstyrelsen 
och Solar Region Skåne är den andra projektparten.  

Tillsammans med forskningsinstitutet RISE som projektledare sökte föreningen ett projekt hos 
innovationsmyndigheten Vinnova inom programmet ”social hållbarhet i den fysiska miljön”. Det 
gemensamma projektet ”Sociala värden i prosumentorienterade energisystem” syftar till att öka 
förståelse för holistiska värden som skapar effekter på samtliga hållbarhetsdimensioner, samt att 
undersöka möjligheter att ekonomiskt värdera dessa för att använda som kompletterande 
beslutsunderlag för förnybara och lokala energiinvesteringar. Projektet ska bidra till minskade 
hinder för dessa typer av investeringar och en effektivare energiomställning med fokus på 
holistiska mervärde. Projektet blev tyvärr inte beviljat. 

Samarbeten  

• Viable Cities Lund: Solar Region Skåne kommer att ingå som samarbetspart inom 
 projektet Viable Cities Lund, som Lunds kommun har ansökt och fått beviljat under 2021. 
 Föreningen kommer att bidra med kunskap inom solkraft och med sitt nätverk till olika 
 intressegrupper inom solkraft. 

• NewComers: Solar Region Skåne har varit del av New Comers expertgrupp inom Horizon  
 projektet, som representant och expert för solkraft under 2021. Samarbetet initierade av 
 Internationella Miljöinstitutet Lunds Universitet. 

• Effektkommissionen Skåne: Solar Region Skåne har blivit inbjuden att delta i 
 Effektkommissionen Skånes arbete. Föreningen har skrivit under ett Elektrifieringslöfte,   
 deltagit i flera möten inom arbetsgruppen ”lokal elproduktion” och värvad intresserade 
 medlemmar till att bidra aktivt i kommissionens arbete.

• Klimatallians Lund: Solar Region Skåne är aktiv del av nätverket sedan 2021.

• Sydsvenska Handelskammare & Arbetsförmedlingen Malmö: Solar Region Skåne 
 samarbetade kring utbildningar inom solkraft för att bemöta branschens kompetensbrist   
 inom bland annat montörer.  

• LFM30: Sedan 2019 är Solar Region Skåne medlem i Malmöinitiativet LFM30 som jobbar 
 för hållbart byggande i Malmö och regionen. Föreningen deltar i deras arbetsgrupper och  
 samverkar kring events som expert för solkraft. Under 2021 deltog föreningen som talare i  
 ett digitalt seminarium kring Malmö Stads strategiska solarbete. 
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6
Events
Trots att samhället och arbetslivet påverkades tydligt av olika förutsättningar och många 
förändringar under 2021 lyckades föreningen genomföra styrelsemöten och strategiworkshop som 
planerat och flera olika typer av arrangemang, såsom seminarier, utbildningar, workshops samt 
studiebesök i Sjöbo och Kristianstad. 

Nedan följer en kort sammanfattning av genomförda events – en närmare beskrivning av dessa 
finns under rubriken ”Föreningens aktiviteter i 2021”.

• 12 januari - digitalt: Gemensam event med LFM30

• 19 januari – digitalt: Tuesday breakfast Ideon Science Park  

• 24 mars - digitalt: Årsmöte Solar Region Skåne

• 7 maj – digitalt: Hållbarhetsveckan Lund i samarbete med Internationella Miljöinstitutet   
 Lunds Universitet

• 26 maj – digitalt: Innovation Day på Skåne Innovation Week: ”Solar Energy Development:  
 Think Big, Act Big!” i samarbete med Ideon Science Park 

• 3 juni – digitalt: Sol- & laddbilar, gemensamt event med Energi- och Klimatrådgivningen   
 Hässleholm

• 7 september – digitalt & analogt: Del av det nationella eventet Solsafari 2021

• Julmingel

Eftersom verksamhetsledaren var sjukskriven under november och december kunde det årliga 
julminglet som var planerat till den 25:e november, inte genomföras. Prisutdelningen för 
föreningens årliga Skåne Solar Award fick därför också skjutas upp till det kommande årsmötet i 
mars 2022.  

Arrangemangen var välbesökta och uppskattade - under året har drygt 650 personer deltagit i 
någon av de aktiviteter och event som Solar Region Skåne har arrangerat, inbjudit till eller 
arrangerat tillsammans med andra såsom föredrag, seminarier, studiebesök och liknande. 
Förutom 1 event (frukostmöte & studiebesök under nationella solsafari) så har alla events 
genomförts digitalt. 
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7 Arbete & Aktiviteter inom projekt

Solmarken 
”Solmarken” är ett samverkansprojekt som pågår sedan 2021-09-01 fram till 2022-12-31. 
Länsstyrelsen Skåne är stödmottagare och koordinerar och ansvarar för projektledning och Solar 
Region Skåne ingår som den andra projektparten. Energimyndigheten är 100-procentig finansiär 
av projektet.  
 
Projektet syftar till att undersöka hur en hållbar utbyggnad av solcellsparker kan ske på olika 
marktyper i Skåne, kartlägga eventuella målkonflikter och titta på hur anläggningarna kan 
förankras lokalt och regionalt på bästa sätt. Förhoppningen är att projektet leder till en större 
tydlighet kring vilka förutsättningar som gäller på olika platser och bättre kunskap om hur olika 
aktörer ser på solcellsparkerna. Även det interna arbetet på Länsstyrelsen, mellan länsstyrelser 
och i kommuner ska inom projektet vidareutvecklas genom dialog och kunskapshöjande insatser 
där olika intressen vägs mot varandra. Målet med projektet är genom ett proaktivt arbete bidra till 
regionala klimat- och energimål kan nås samt att hantera effektproblematiken som berör Skåne i 
högsta grad.

Eric Eliasson (Länsstyrelsen Skåne), Anna Bengtsson (Länsstyrelsen) och verksamhetsledaren 
för Solar Region Skåne, har under 2021 genomförd en nulägesanalys för att studera hur relevanta 
aktörer i Skåne för att få insyn i hur dessa ser på markanläggningar idag. En enkät har utformats 
och skickats ut under hösten 2021 och bearbetning pågår av det insamlade materialet. 
Projektet har tagits emot med stort intresse av omvärlden vilket visade sig genom ett flertal 
medierapporter efter det första gemensamma pressmeddelandet. Detta resulterade också i att 
flera personer inom både målgruppen och branschen har tagit kontakt med projektmedlemmarna 
för att uttrycka intresse för att samarbeta, bidra med erfarenheter och kunskap till projektet och ta 
del av resultaten. 

För februari 2022 är det första av flera dialogmöten planerat. Syftet med dialogmöten är att skapa 
ett forum där deltagarna kan diskutera olika marktyper och där olika intressenter kan kopplas ihop 
för att främja samarbete kring dessa frågor.      

Projektet pågår till slutet av 2022.  

Prosumenter som fastighetsägare
Fastighetsägare som Prosumenter är ett samverkansprojekt som pågick från 2018-10-01 till 2020-
12-31. Internationella miljöinstitutet vid Lunds universitet är stödmottagare och koordinerar och 
ansvarar för projektledning och där Solar Region Skåne var deltagare i projektet. Energimyn-
digheten är 100 procentig finansiär av projektet inom programmet – El från solen.  

Projektet syftar till att undersöka hinder och möjligheter/drivkrafter gällande solceller hos fas-
tighetsägare. Professor Jenny Palm (huvudprojektledare) har tidigare studerat motsvarande i 
målgruppen villaägare vid två tillfällen. En enkät har utformats och skickats ut under 2019 och 
bearbetning pågår av det insamlade materialet. Intervjuer har genomförts med ett tiotal 
fastighetsägare och följs upp med intervjuer med elnätsföretagen. De etablerade rollerna för 
fastighetsägare och elnätsföretag förändras då fastighetsägarna blir prosumenter (med solceller). 
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8Arbete & Aktiviteter inom projekt

Annat arbete i 2021

Under hållbarhetsveckan Lund som pågick under första majveckan 2021 presenterade 
projektledaren Jenny Palm och Katharina Reindl (Internationella Miljöinstitutet vid Lunds 
universitet), en kort sammanfattning av projektets resultat. Eftersom restriktioner inom pandemin 
gjorde det omöjligt att genomföra den ursprunglig planerade slutkonferensen så avslutades 
projektet därför digitalt.    

Flytt & nytt utseende för Solar Region Skåne
Verksamhetsledaren har under 2021 lagt stor fokus på att genomföra kansliets flytt från En-
ergikontoret Skåne till Ideon Science Park både fysiskt och digitalt. Det omfattade en inventering, 
arkivering och förflyttning av allt befintligt material och filer, samt en flytt av hemsidan som förval-
tades med hjälp av Skånes Kommuners IT-infrastruktur. Styrelsen tog beslut om att placera Solar 
Region Skånes hemsida på en egen serverplats på Ideon Science Park-IT-infrastruktur utan att 
den är inbäddad och integrerat i Ideon Science Parks hemsida.  

Flytten av hemsidan gav också ett tillfälle att förnya och uppdatera Solar Region Skånes yttre ut-
seende. Med hjälp av marknadsavdelningen på Ideon Science Park skapades både en ny grafisk 
profil och en ny logotyp.   

Målet var att modernisera och anpassa den nya hemsidan till dagens krav och arbetssätt. En 
önskan från både styrelsen och verksamhetsledaren var också att förenkla och ändra på informa-
tionsstrukturen på hemsidan så att digitala besökare hittar enkelt relevant information. 
IT-byrån Duse Communication utförde tillsammans med Ideon Science Park programmering-
sarbete och verkställde den digitala flytten. Föreningens nya utseende lanserades under hösten 
2021. Det omfattande arbete är inte avslutat än utan mindre justeringar och felrättningar pågår. 

Solar Region Skånes nya logotyp:
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9 Skåne Solar Award 2021

Prisutdelningen för vinnaren av Skåne Solar Award 2021 skulle tillkännagivits på föreningens 
julmingel i slutet av november 2021. Eftersom verksamhetsledaren har varit sjuk under november 
och december blev prisutdelningen uppskjuten fram till årsmötet 2022. 
Juryarbetet har pågått sedan september och under tävlingen har juryn utsett 3 finalister i 
konkurrens bland 7 bidrag. 

Skåne Solar Award består av 10 000 kr och en vacker glasplakett. Den arkitekt eller motsvarande 
som svarat för utformningen av anläggningen samt leverantören av anläggningen tilldelas ett 
diplom.

Juryarbetet & urval

Juryn sammansätts av verksamhetsledaren och består av 6 medlemmar som bedömer de 
nominerade anläggningarna. Förutom en styrelsemedlem och två guldmedlemmar deltar en 
branschexpert, en eldsjäl och en arkitekt i urvalsprocessen.  

Juryn bedömer de inkomna solkraftanläggningar enligt följande kriterier:
• Design och funktion 
• Innovativa koncept och lösningar 
• Övrigt som bidragit till att öka intresset för solenergi

Kriterierna bör tillämpas med hänsyn tagen till anläggningarnas olika förutsättningar, som till 
exempel placering i stadsmiljö eller på landet, i industriområde eller stadskärna. 
Hänsyn bör också tas till om det gjorts särskilda insatser för att skapa intresse och 
uppmärksamhet kring anläggningen. Inkomna förslag bedöms utifrån konkurrensen innevarande 
år, dvs. finalisterna behöver inte bli ”häftigare” för varje år.  

Årets jury:

Mikael Dennbo, Kraftringen    (Styrelse Solar Region Skåne)
Peter Birch Jensen, Länsförsäkringar Skåne  (Guldmedlem Solar Region Skåne)
Sara Norman, Öresundskraft    (Guldmedlem Solar Region Skåne) 
Erik Wallnér, Solcellskollen    (Branschexpert)
Madeleine Edqvist, Mannheimer Swartling  (Eldsjäl)
Alexandra Hagen, VD White Arkitekter   (Arkitekt)
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10

Juryns motivering

Finalister i 2021 

Finalist 1: P-Huset Godsmagasinet 
Solcellsanläggning på ett parkeringshus i Malmö    
Ägare: P- Malmö, byggt av Rexel / Storel

Finalist 2: Solparken Solpunkten 
Solcellsanläggning på mark i Kristianstad 
Ägare: C4, byggt av Solkompaniet 
  
Finalist 3: HSB Sundsfastigheter Malmö Turning Torso
Solcellsanläggning på ett garage tillhörande Turning Torso i Malmö 
Ägare: HSB Sundsfastigheter, byggt av Swede Energy Solutions (Soltech Energy)

Finalist 1: P-Huset Godsmagasinet  
”P-Huset Godsmagasinet är ett exempel för spännande arkitektur där solpaneler integrerats i 
byggnadens fasad. Här visas hur laddning av elbilar och solceller kan gå hand i hand och man ly-
ckas få in solceller i både fasad och taklösning som leder till en ökad möjlighet till elproduktion inne 
i staden. Installationen har en estetiskt tilltalande fasad där solcellerna blir en integrerad del av de-
signen av byggnaden. Anläggningen inspirerar i diskussionen om hur man kan använda alternativa 
paneler på annorlunda sätt.” 
 

Finalist 2: Solparken Solpunkten              
”Ett inspirerande projekt som visar på hur stora markytor som är mindre lämpliga för odling kan 
nyttjas optimalt för storskalig solkraft. Då marken är lågeffektiv som odlingsyta kan markanvänd-
ningen ändå göras effektiv med hjälp av solceller, men skörden består av el i stället för spann-mål. 
Solpunkten är väl anpassad till kringliggande miljö och läget utmed en högtrafikerad väg bidrar till 
att väcka intresse för solenergi och levandegör och drar uppmärksamheten till en annars ganska 
anonym yta. 
Solpunkten är därför den anläggning som är mest komplett utifrån samtliga bedömningskriterier: 
Synlighet, innovativa koncept med sin affärsmodell, och genom medlemmarna bygger anläggnin-
gen intresse och engagemang hos invånarna. Skånes största solcellspark i Skåne under 2020 är 
en bra symbol för den växande trenden ”storskaliga solcellsparker” - för att utnyttja solelens poten-
tial behöver även mark nyttjas. Parken visar dessutom också på ett bra sätt hur solcellsparker kan 
öka värde på mark som är svårutnyttjad på andra sätt.” 
 
Finalist 3: HSB Sundsfastigheter Malmö Turning Torso 
”En imponerande anläggning som är vacker för ögat: Här används en redan byggd yta för sol-
cellsinstallation och man testar ett nytt koncept genom kombinationen av sedumtak och solpaneler. 
Det är intressant att utvärdera hur denna lösning fungerar och som går före andra solprojekt. 
Den estetiskt tilltalande installationen är en fin sammanhållande komposition med sedumtaket och 
inspirerar med en imponerande stor anläggning mitt i ett tätbebyggt bostadsområde. Ett samspel 
som skapar intressant dynamik: Installationen gör solceller och sedumtak till en attraktiv lösning i 
stadsmiljö. Anläggningen är ett bra användande av alternativmark och ligger i linje med det håll-
barhetsarbete som ägaren eftersträvar, vilket kan ge uppmärksamhet och diskussion om projektets 
förutsättningar, bidrag och energiproduktion. ” 
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11 2021 - En komplett översikt 
över föreningens arbete & 
aktiviteter

En del av verksamheten under 2021 har genomförts inom ramen för ett samverkansprojekt 
med Länsstyrelsen Skåne där föreningen deltar i ”Solmarken”, samtidigt som projektresultaten i 
samverkansprojektet ”Fastigheter som Prosumenter” med Internationella Miljöinstitutet (Lunds 
universitet) presenterades. Under 2022 kommer även arbete genomföras inom ramen för ett 
Horizon 2020-projekt (Newcomers) och Viable Cities Lund. 

Under året har det i föreningen genomförts löpande arbete med omvärldsbevakning och dialog 
med branschaktörer. Verksamhetsledarens arbete fokuserade under 2020 på att samarbeta med 
externa aktörer och att ännu starkare involvera nuvarande och potentiella medlemmar och deras 
kompetens i föreningens aktiviteter. 

Nedan följer en sammanställning av årets arbete.

Januari 2021: Seminar med LFM30 – Hur ser Malmö Stads solsatsningar ut? 

Frågor som seminariet kretsade kring var bland annat:
• Hur jobbar Malmö Stad med solcellsetableringar?
• Hur ser beskattningsreglerna vid försäljning av överskottsenergi ut?
• Behövs bygglov för solceller i Malmö?
• Hur ser fastighetsbranschen på solceller? 

Tillsammans med LFM 30 organiserade och genomförde Solar Region Skåne detta event. Länk till 
eventet: https://lfm30.se/events/seminarium-om-malmo-stads-satsning-pa-solenergi/ 

Tuesday Breakfast Ideon Science Park
Under en digital sändning inom Ideon Science Parks eventprogram så presenterade VDn Mia Rolf 
föreningen och dess nya hemvist på Ideon Science Park medan Solar Region Skåne fick tillfälle 
att berätta om sitt arbete. 

Februari 2021: Uppstart av satsning inom jobbspår & Dubbel yrkesutbildning för utbildning 
till solcellsmontör
Föreningen blev kontaktad av Sydsvenska Handelskammaren och inbjuden att delta som expert 
inom solkraft till ett samverkansprojekt tillsammans med arbetsförmedlingen Malmö. Syftet var att 
ta fram och utveckla utbildningar inom handelskammarens program ”dubbel yrkesutbildning” som 
riktar sig mot arbetssökande. Arbetsförmedlingen har tidigare identifierat kompetensbrist inom 
solbranschen och ville nu i samarbete med branschen erbjuda och genomföra utbildningar till 
solcellsmontör. Flera gemensamma möten, under våren och sommaren, har lett till att det tagits 
fram koncept, krav och förberedelser till ett informationsmöte för intresserade arbetssökande, som 
sedan genomföres i oktober. Föreningen har bidragit med input från branschen, bidragit i 
kravformuleringar och deltagit i informationsmöten med en introduktion till solkraft.
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12
Samarbete med LTH kring studiebesök på solkraftanläggningar & kontakt till branschen för 
examensjobb
Första mötet i 2021 med Ricardo Bernardo, lektor och forskare på Lunds Universitets Tekniska 
Högskola i syfte att ta fram och genomföra studiebesök på innovativa solkraftanläggningar och för 
att förmedla kontakt till branschen för studentexamensjobb. Förfrågningen efter examensjobb har 
publicerats i föreningens nyhetsbrev. Tyvärr har inga studiebesök kunnat genomföras under 2021 
på grund av pandemirestriktioner. Ett studiebesök planeras för genomförande i februari 2022.      

Mars 2021: Årsmöte 2021 
Även 2021 höll föreningen ett digitalt årsmöte. Programmet kretsade kring årstemat ”Regler & 
föreskrifter”. Mia Rolf, VD för Ideon Science Park, hälsade föreningens medlemmar välkommen på 
sin nya hemvist. Efter årsmötet höll den nya styrelsen ett kort konstituerande möte. 

Program: 

• Elsäkerhetsverket, Mikael Carlsson, teknisk expert för solceller: Regelverk & risker

• Räddningstjänsten Syd, Nina Gustafsson, brandingenjör: Räddningstjänsten Syds tankar  
 kring solcellsanläggningar

Klimatallians Lund
Föreningen börjar delta i Klimatalliansen Lunds nätverk. 

Maj 2021: 
Inbjudan till Effektkommissionen Skåne
Solar Region Skåne blev inbjuden av Region Skåne till att bli del av Effektkommissionen i Skåne i 
sin roll som branschexpert för solkraft och planerbar elproduktion. Solar Region Skåne skrev även 
på ett Elektrifieringslöfte senare i juni.  

Workshop för ökad solkraftproduktion i Malmö
Deltagande i workshop initierad av Malmö Stad som branschexpert för solkraft

Lunds Hållbarhetsvecka – Medsols i Lund
I samarbete med Internationella Miljöinstitutet (Lunds Universitet) gestaltade Solar Region Skåne 
en förmiddag kring sol. Del 1 var riktad till bostadsrättsföreningar och del 2 handlade om mö-
jligheter för större fastighetsägare att bli egenproducenter av el.

Program:
Solpaneler och bostadsrättsföreningar (att tänka på vid installation, batterier, laddplatser) - mål-
grupp: Konsumenter, Bostadsrättsföreningar

Möjligheter för fastighetsägare till lokaler att bli egenproducent av solel - målgrupp: 
Fastighetsägare

Länk till eventet: https://www.lu.se/evenemang/medsols-lund-workshop-med-internationella-mil-
joinstitutet-iiiee-och-solar-region-skane
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13
Skåne Innovation Day – Think Big, Act Big
Eventet genomfördes i samarbete med Ideon Science Park och Skåne Innovation Week. Solar 
Region Skåne skapade ett program kring solenergi som kretsade kring innovation och utveckling 
med fokus på att kunna lyfta både forskning, strategi och goda exempel inom solkraft. 

Programmet & talare:
• Hinder och möjligheter för prosumenter idag och i framtiden 
 Jenny Palm, Internationella Miljöinstitutet Lunds Universitet
• Wihlborgs strategiska solarbete 
 Staffan Fredlund, Hållbarhets- & Miljöchef & Hassan Mahdi, Förvaltare, Wihlborgs 
 Fastigheter  
• Low carbon solcellspaneler ligger rätt i tid! 
 Johan Hörlin, Key Account Manager
• Nordens största soltak & årets solanläggning
 Christoffer Caesar, VD, Swede Energy 
• Mer Solel till Malmö 
 Erik Ormegard, Energi- och Klimatstrateg, Malmö Stad
• European Energy: Energiinnovation med helhetstänk och internationell utblick 
 Knud Abildgaard Kragh, Head of Innovation, European Energy  
• GruppSol: Energiinnovation genom samarbete: Från Facebook till börsen, 
 Daniel Magnegård, VD Gruppsol   
• European Energy: Storskalig solenergi som lösning på energibristen i Skåne?, 
 Ted Bergdahl, kommunikationschef European Energy i Sverige

Länk till eventet: https://innovation-days.confetti.events/cocreation?invite=4b6471e-
655f3abe7b5844d5f7b27b8df0031 

September 2021: Solsafari
Program: 
• Ted Bergdahl, kommunikationschef European Energy, som är nybliven guldmedlem på   
 Solar Region Skåne, berättar om European Energys arbete med sol- och vindanläggningar  
 och senaste nytt kring den planerade markanläggningen i Svedberga.
• Mia Rolf, marknads- och kommunikationschef Wihlborgs berättar om varför solceller är en  
 viktig satsning för fastighetsbolaget och Ideon Science Park.
• Stora markanläggningar bidrar till energiomställningen men kan skada klimatet?

Zhengyao Lu, forskare på Lunds Universitet (Instituionen för naturgeografi och 
ekosystemvetenskap) berättar om större markanläggningars påverkan på klimatet och de 
långsiktiga följderna på ekosystemet.
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14
• Sjöbo solcellspark: 19 GWh & störst i Sverige – igen! 
Pontus Skoog, Utility Sales Manager på Svea Solar berättar om den senaste satsningen som 
sätter Sjöbo högst på solcellstoppen. Sparbanken Skånes Solcellspark byggs ut till tredubbla 
storleken och därmed ligger landets största solcellspark återigen i Sjöbo. Genom utbyggnaden 
från 6 GWh årlig elproduktion till 19 GWh kommer parken producera el för cirka 3 000 villor.
• Solsafari Skåne – studiebesök i samarbete med Energi- och Klimatrådgivningen i Skåne

o Sparbanken Skånes Solpark i Sjöbo – kl 14-15 
Pontus Skoog, Utility Sales Manager och projektledaren Tobias Hedberg på solenergibolaget Svea 
Solar visar anläggningens utbyggnad och berättar om satsningen som sätter Sjöbo högst på 
solcellstoppen – igen. Bakom satsningen står Svea Solar, Sparbanken Skåne och privata 
entreprenörer och parken kommer nu varje år generera el för cirka 3 000 villor.

o Solparken i Kristianstad – kl 14-15
Välkommen till östra Skånes stora Solparken – en lokal satsning av energibolaget C4 för ett mer 
hållbart Kristianstad. Genom att köpa andelar i Solpunkten har Kristianstadbor och -företag en 
möjlighet till en investering i solel som är billigare än sätta upp egna solceller på taket. Rickard 
Månsson, affärsutvecklare på C4 och Martin Holmén, Energitjänster, kommer att berätta mer om 
C4s stora satsning i Kristianstad och visa anläggningen.

Oktober 2020: Jobbspår & Dubbel yrkesutbildning
Genomförande av 2 informationsmöten inom ett samverkansprojekt med bland annat arbets-
förmedlingen Malmös ”jobbspår” och Sydsvenska Handelskammarens satsning ”Dubbel 
Yrkesutbildning”. Samverkansprojektet riktar sig till arbetssökande intressenter av 
solkraftutbildningar. Solar Region Skåne höll i den allmänna introduktionen för solkraft och 
besvarade frågor till branschen och utvecklingen inom solkraft. 
  
Strategiworkshop (digitalt)
Styrelsen genomförde sin årliga strategiworkshop och genomlyste och uppdaterade sin framtagna 
strategi från 2020.  

Workshop inom projekt Newcomers:
Föreningen deltog I workshop kring nya affärsmodeller för energigemenskaper inom 
Horizon-projektet Newcomers i samarbete med Internationella Miljöinstitutet (Lunds Universitet) 

Löpande: Nationellt solnätverk
Under 2020 bildades ett nationellt solnätverk bland Energikontoren i Sverige. Deltagarna jobbar 
med sol i olika roller och nätverket har träffats var 4-6:e vecka under året. Även Solar Region 
Skåne och Svensk Solenergi är medlemmar i föreningen och under 2021 drevs av Anna Dernryd 
(Energikontor Väst), verksamhetsledaren för Solar Region Skåne och Svensk Solenergi.   
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15 Organisation av verksamheten

Solar Region Skånes kansli sköts av Ideon AB i Lund. Ideon Science Park i Lund grundades 1983 
och är Sveriges första forskningsby. Ideon AB ägs idag av fastighetsbolagen Wihlborgs 
Fastigheter och Castellum. Ideon AB främjar det skånska näringslivet genom att stödja 
innovations- och bolagsutveckling i olika faser. Fokusområden är bland annat smarta städer, 
energi, mobilitet, live science och IT i ett nära trippelhelix-samarbete med olika aktörer.  

I slutet av 2020 flyttade Solar Region Skåne sitt kansli från Energikontoret Skåne, som är en del 
Skånes Kommuner. Trots denna förändring så fortsätter båda organisationer samarbeta nära i 
många områden eftersom Energikontoret Skåne r en av Solar Region Skånes tre konstituerande 
organisationer jämte Lunds Tekniska Högskola och Malmö Stad. Föreningen anser att ett fortsatt 
samarbete är av strategisk vikt för Solar Region Skåne. 
 
Personal anställd på Ideon Science Park för Solar Region Skånes verksamhet och Solmarken 
2021:

- Rosa Özgen Sundin (verksamhetsledare Solar Region Skåne sedan januari 2020, 
 delprojektledare Solmarken)
- Under verksamhetsledarens sjukskrivning stöttes föreningens operativa arbete av 
 styrelsemedlemmarna och Lotta Wessfeldt, VD på Ideon Science Park 

Total arbetstid för verksamheten knuten till Solar Region Skåne (inklusive projekt), uppgick till cirka 
0,4 heltidstjänster under 2021. 
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16Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
 
balanserad vinst                     494 758
årets vinst                                   1
                                                                      494 759
 
disponeras så att
i ny räkning överföres                     494 759
 
Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- 
och balansräkning med noter.
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17 Resultaträkning  2021-01-01 2020-01-01
            -2021-12-31    -2020-12-31

Verksamhetens intäkter   1        
Nettoomsättning        372 000   361 300  
Övriga verksamhetsintäkter      229 640              0  
           601 640   361 300  
           
Verksamhetens kostnader  2        
Föreningskostnader       -179 640     -10 595  
Övriga externa kostnader      -442 021   -154 529  
           -621 661   -165 124  
           
Verksamhetsresultat        -20 021    196 176  
           
Resultat efter finansiella poster      -20 021    196 176  
           
Bokslutsdispositioner          20 022     -41 278  
Resultat före skatt           1    154 898  
           
Skatt              0     -26 499  
Årets resultat            1    128 399  

Not
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18Resultaträkning  2021-01-01 2020-01-01
            -2021-12-31    -2020-12-31

Balansräkning     2021-12-31      2020-12-31
        

Not

TILLGÅNGAR          
           
Omsättningstillgångar          
           
Kortfristiga fordringar          
Kundfordringar        10 500   14 750  
Övriga fordringar       19 409        802  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 39 098     3 676  
           69 007   19 228  
           
Kassa och bank             490 121        757 881  
Summa omsättningstillgångar           559 128        777 109  
           
SUMMA TILLGÅNGAR            559 128        777 109  
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19 Balansräkning     2021-12-31      2020-12-31
        

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER        
         
Eget kapital         3      
Årets resultat           1   128 399
Balanserat kapital       494 758   366 359
Summa eget kapital       494 759   494 758
         
Obeskattade reserver        21 256     41 278
         
Kortfristiga skulder        
Leverantörsskulder           7 490   153 375
Aktuella skatteskulder        26 499     26 499
Övriga kortfristiga skulder          1 124     50 315
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter     8 000     10 884
Summa kortfristiga skulder       43 113   241 073
 

        
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   559 128   777 109
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20
Noter

Redovisnings- och värderingsprinciper

Balansräkning     2021-12-31      2020-12-31
        

Balansräkning     
        

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och 
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 
 
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
 
 
Not 1 Intäkternas fördelning
           2021   2020  
       
       
Försäljning tjänst            0         0  
Medlemsavgifter           27 000               27 300  
Serviceavgifter          345 000             334 000  
Erhållna bidrag          229 640                        0  
             601 640             361 300  
       
 
Not 2 Kostnadernas fördelning
           2021   2020  
       
Inköp av material och varor           0       10 595  
Legoarbeten och under entreprenader              179 640       0  
Övriga externa kostnader         442 021     154 529  
             621 661     165 124

Not 3 Förändring eget kapital
 
          Balanserat         Årets
             resultat             resultat
Belopp vid årets ingång         366 359            128 399
Disposition enl beslutårets årsstämma      128 399           -128 399
Årets resultat                 1
Belopp vid årets utgång         494 758                       1
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Vänligen observera att årsredovisningen signerades 
digitalt av styrelsen och revisorn! 
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Staffan Fredlund    Kristina Fägerskiöld
Ordförande  
    
   
Anna Bengtsson    Gustaf Wiklund
     
   
Anders Eriksson Modin   David Wadst
     
   
Johan Hörlin     Tove Zellman
   
     
Mikael Dennbo    Henrik Wulff de la Motte
   
     
Daniel Magnergård   Sebastian Parfalk
   
   
 

Min revisionsberättelse har lämnats 2022-02-18 
 
Kent Lundgren, Revisor 
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[
  {
    "personal_id": "34e943bdadbb705eb15776047dbceaf93d294a6eb0f187a3b8e9be63315267d4",
    "sign_ip": "188.126.73.198",
    "full_name": "KENT LUNDGREN",
    "signature_data": {
      "sign_ip": "188.126.73.198",
      "orderRef": "8213e675-5bd3-4822-9dbd-635539822c11",
      "status": "complete"
    },
    "SignedNameAndNumber": "KENT LUNDGREN",
    "signed_files": [
      {
        "sha256": "16564d1e70d328ab70d44cbdd406458575f40c39258cd21605e357936f350936",
        "content_type": "application\/pdf",
        "size": 7762616
      }
    ],
    "SignLocalTime": "2022-03-09 12:43",
    "sign_time": "2022-03-09T11:43:29.659Z",
    "sign_text": "Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):\n\n(1) Avser PDF-fil enligt följande\nNamn: SolarRegionSkåne_Årsredovisning 2021_rättat och för påskrift.pdf\nStorlek: 7762616 byte\nHashvärde SHA256: 16564d1e70d328ab70d44cbdd406458575f40c39258cd21605e357936f350936",
    "id_service": "bankid_v5-mask_id"
  },
  {
    "personal_id": "f67f7424a523efd982d789366006d1b22bc1f3de34c5808fb81383ebb3dea4ab",
    "sign_ip": "90.142.34.88",
    "full_name": "Jan Anders Eriksson Modin",
    "signature_data": {
      "sign_ip": "90.142.34.88",
      "orderRef": "184fb689-b545-4c25-a460-e16375d7bc86",
      "status": "complete"
    },
    "SignedNameAndNumber": "Jan Anders Eriksson Modin",
    "signed_files": [
      {
        "sha256": "16564d1e70d328ab70d44cbdd406458575f40c39258cd21605e357936f350936",
        "content_type": "application\/pdf",
        "size": 7762616
      }
    ],
    "SignLocalTime": "2022-03-09 12:43",
    "sign_time": "2022-03-09T11:43:34.848Z",
    "sign_text": "Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):\n\n(1) Avser PDF-fil enligt följande\nNamn: SolarRegionSkåne_Årsredovisning 2021_rättat och för påskrift.pdf\nStorlek: 7762616 byte\nHashvärde SHA256: 16564d1e70d328ab70d44cbdd406458575f40c39258cd21605e357936f350936",
    "id_service": "bankid_v5-mask_id"
  },
  {
    "personal_id": "3ce730c494247b0af997cacd5b0dc725e74f68548d1f794f2bbd694c0ff50ae1",
    "sign_ip": "94.191.153.128",
    "full_name": "MIKAEL DENNBO",
    "signature_data": {
      "sign_ip": "94.191.153.128",
      "orderRef": "486218e9-d751-44d2-b932-8bfca4ae7a12",
      "status": "complete"
    },
    "SignedNameAndNumber": "MIKAEL DENNBO",
    "signed_files": [
      {
        "sha256": "16564d1e70d328ab70d44cbdd406458575f40c39258cd21605e357936f350936",
        "content_type": "application\/pdf",
        "size": 7762616
      }
    ],
    "SignLocalTime": "2022-03-09 12:45",
    "sign_time": "2022-03-09T11:45:31.414Z",
    "sign_text": "Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):\n\n(1) Avser PDF-fil enligt följande\nNamn: SolarRegionSkåne_Årsredovisning 2021_rättat och för påskrift.pdf\nStorlek: 7762616 byte\nHashvärde SHA256: 16564d1e70d328ab70d44cbdd406458575f40c39258cd21605e357936f350936",
    "id_service": "bankid_v5-mask_id"
  },
  {
    "personal_id": "d218641c2e4227deb694bbf77456508c2fd7a44e8a159b21db02310bdfa8b1a8",
    "sign_ip": "161.52.14.162",
    "full_name": "HENRIK WULFF DE LA MOTTE",
    "signature_data": {
      "sign_ip": "161.52.14.162",
      "orderRef": "ad8eca9e-9527-4185-a6a6-4454e6c5d2d1",
      "status": "complete"
    },
    "SignedNameAndNumber": "HENRIK WULFF DE LA MOTTE",
    "signed_files": [
      {
        "sha256": "16564d1e70d328ab70d44cbdd406458575f40c39258cd21605e357936f350936",
        "content_type": "application\/pdf",
        "size": 7762616
      }
    ],
    "SignLocalTime": "2022-03-09 12:47",
    "sign_time": "2022-03-09T11:47:15.243Z",
    "sign_text": "Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):\n\n(1) Avser PDF-fil enligt följande\nNamn: SolarRegionSkåne_Årsredovisning 2021_rättat och för påskrift.pdf\nStorlek: 7762616 byte\nHashvärde SHA256: 16564d1e70d328ab70d44cbdd406458575f40c39258cd21605e357936f350936",
    "id_service": "bankid_v5-mask_id"
  },
  {
    "personal_id": "fde0b26a42bc06c69b4e3ba0c654994bd9bbbccfc272dd00b9f54cd6a3ade08d",
    "sign_ip": "83.254.230.153",
    "full_name": "DANIEL MAGNERGÅRD",
    "signature_data": {
      "sign_ip": "83.254.230.153",
      "orderRef": "6fdedde9-6c43-464f-94c0-bde61893ec21",
      "status": "complete"
    },
    "SignedNameAndNumber": "DANIEL MAGNERGÅRD",
    "signed_files": [
      {
        "sha256": "16564d1e70d328ab70d44cbdd406458575f40c39258cd21605e357936f350936",
        "content_type": "application\/pdf",
        "size": 7762616
      }
    ],
    "SignLocalTime": "2022-03-09 12:48",
    "sign_time": "2022-03-09T11:48:18.597Z",
    "sign_text": "Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):\n\n(1) Avser PDF-fil enligt följande\nNamn: SolarRegionSkåne_Årsredovisning 2021_rättat och för påskrift.pdf\nStorlek: 7762616 byte\nHashvärde SHA256: 16564d1e70d328ab70d44cbdd406458575f40c39258cd21605e357936f350936",
    "id_service": "bankid_v5-mask_id"
  },
  {
    "personal_id": "b9d770820ce177f406230841c3b98689517e4a1b02d0380a67f169e7629c02f7",
    "sign_ip": "5.241.99.20",
    "full_name": "Anna Bengtsson",
    "signature_data": {
      "sign_ip": "5.241.99.20",
      "orderRef": "a35e9ca3-49dd-49b9-b910-0731b4eb3841",
      "status": "complete"
    },
    "SignedNameAndNumber": "Anna Bengtsson",
    "signed_files": [
      {
        "sha256": "16564d1e70d328ab70d44cbdd406458575f40c39258cd21605e357936f350936",
        "content_type": "application\/pdf",
        "size": 7762616
      }
    ],
    "SignLocalTime": "2022-03-09 12:56",
    "sign_time": "2022-03-09T11:56:19.348Z",
    "sign_text": "Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):\n\n(1) Avser PDF-fil enligt följande\nNamn: SolarRegionSkåne_Årsredovisning 2021_rättat och för påskrift.pdf\nStorlek: 7762616 byte\nHashvärde SHA256: 16564d1e70d328ab70d44cbdd406458575f40c39258cd21605e357936f350936",
    "id_service": "bankid_v5-mask_id"
  },
  {
    "personal_id": "2b7e95410de051aaf83cf0a3eef4c970ca2f09d3fc0bf662c7cbed39d3d462ca",
    "sign_ip": "84.216.61.161",
    "full_name": "David Donald Wadst",
    "signature_data": {
      "sign_ip": "84.216.61.161",
      "orderRef": "55ac5eba-0d8d-4dc3-b113-b6e471888308",
      "status": "complete"
    },
    "SignedNameAndNumber": "David Donald Wadst",
    "signed_files": [
      {
        "sha256": "16564d1e70d328ab70d44cbdd406458575f40c39258cd21605e357936f350936",
        "content_type": "application\/pdf",
        "size": 7762616
      }
    ],
    "SignLocalTime": "2022-03-09 12:57",
    "sign_time": "2022-03-09T11:57:36.210Z",
    "sign_text": "Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):\n\n(1) Avser PDF-fil enligt följande\nNamn: SolarRegionSkåne_Årsredovisning 2021_rättat och för påskrift.pdf\nStorlek: 7762616 byte\nHashvärde SHA256: 16564d1e70d328ab70d44cbdd406458575f40c39258cd21605e357936f350936",
    "id_service": "bankid_v5-mask_id"
  },
  {
    "personal_id": "a4cb803e3ebd407ccbd5e7fa6d49fccc0795d6b7e8d8be0998b2a4557b38f3e1",
    "sign_ip": "85.226.242.232",
    "full_name": "Lars Johan Mikael Hörlin",
    "signature_data": {
      "sign_ip": "85.226.242.232",
      "orderRef": "2042a36d-6c8e-4e57-9951-f0e38af00aca",
      "status": "complete"
    },
    "SignedNameAndNumber": "Lars Johan Mikael Hörlin",
    "signed_files": [
      {
        "sha256": "16564d1e70d328ab70d44cbdd406458575f40c39258cd21605e357936f350936",
        "content_type": "application\/pdf",
        "size": 7762616
      }
    ],
    "SignLocalTime": "2022-03-09 13:42",
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    "sign_text": "Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):\n\n(1) Avser PDF-fil enligt följande\nNamn: SolarRegionSkåne_Årsredovisning 2021_rättat och för påskrift.pdf\nStorlek: 7762616 byte\nHashvärde SHA256: 16564d1e70d328ab70d44cbdd406458575f40c39258cd21605e357936f350936",
    "id_service": "bankid_v5-mask_id"
  },
  {
    "personal_id": "2dd881f3acfb470d168f5ed32b99347d7373017f20f7d0f86054684f9d41b882",
    "sign_ip": "94.191.152.187",
    "full_name": "TOVE ZELLMAN",
    "signature_data": {
      "sign_ip": "94.191.152.187",
      "orderRef": "afb41cf3-067a-413e-9675-6e82489ed07e",
      "status": "complete"
    },
    "SignedNameAndNumber": "TOVE ZELLMAN",
    "signed_files": [
      {
        "sha256": "16564d1e70d328ab70d44cbdd406458575f40c39258cd21605e357936f350936",
        "content_type": "application\/pdf",
        "size": 7762616
      }
    ],
    "SignLocalTime": "2022-03-09 14:20",
    "sign_time": "2022-03-09T13:20:11.585Z",
    "sign_text": "Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):\n\n(1) Avser PDF-fil enligt följande\nNamn: SolarRegionSkåne_Årsredovisning 2021_rättat och för påskrift.pdf\nStorlek: 7762616 byte\nHashvärde SHA256: 16564d1e70d328ab70d44cbdd406458575f40c39258cd21605e357936f350936",
    "id_service": "bankid_v5-mask_id"
  },
  {
    "personal_id": "ca51f10a54691c41caaca87f88c84413a47cfd9629c3655d7c016faca7e1170e",
    "sign_ip": "217.215.34.140",
    "full_name": "Karl Staffan Fredlund",
    "signature_data": {
      "sign_ip": "217.215.34.140",
      "orderRef": "31b59965-dc56-4b71-86c6-e16706e79d34",
      "status": "complete"
    },
    "SignedNameAndNumber": "Karl Staffan Fredlund",
    "signed_files": [
      {
        "sha256": "16564d1e70d328ab70d44cbdd406458575f40c39258cd21605e357936f350936",
        "content_type": "application\/pdf",
        "size": 7762616
      }
    ],
    "SignLocalTime": "2022-03-09 20:31",
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    "id_service": "bankid_v5-mask_id"
  },
  {
    "personal_id": "dd41e56643b2d11b13606ba71c7aac4774b92eeb257fc37c675ed9a58cea9422",
    "sign_ip": "81.233.50.111",
    "full_name": "KRISTINA FÄGERSKIÖLD",
    "signature_data": {
      "sign_ip": "81.233.50.111",
      "orderRef": "0969028c-d288-4a94-8bd6-53ec4545098e",
      "status": "complete"
    },
    "SignedNameAndNumber": "KRISTINA FÄGERSKIÖLD",
    "signed_files": [
      {
        "sha256": "16564d1e70d328ab70d44cbdd406458575f40c39258cd21605e357936f350936",
        "content_type": "application\/pdf",
        "size": 7762616
      }
    ],
    "SignLocalTime": "2022-03-11 07:48",
    "sign_time": "2022-03-11T06:48:32.752Z",
    "sign_text": "Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):\n\n(1) Avser PDF-fil enligt följande\nNamn: SolarRegionSkåne_Årsredovisning 2021_rättat och för påskrift.pdf\nStorlek: 7762616 byte\nHashvärde SHA256: 16564d1e70d328ab70d44cbdd406458575f40c39258cd21605e357936f350936",
    "id_service": "bankid_v5-mask_id"
  },
  {
    "personal_id": "85beb760c86cc6c11182730eab404568b82acb3247494f5b40914be73eaddc29",
    "sign_ip": "217.213.138.85",
    "full_name": "SEBASTIAN PARFALK",
    "signature_data": {
      "sign_ip": "217.213.138.85",
      "orderRef": "8bba1ddc-01f4-4388-b795-0732a03eb1e3",
      "status": "complete"
    },
    "SignedNameAndNumber": "SEBASTIAN PARFALK",
    "signed_files": [
      {
        "sha256": "16564d1e70d328ab70d44cbdd406458575f40c39258cd21605e357936f350936",
        "content_type": "application\/pdf",
        "size": 7762616
      }
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    "id_service": "bankid_v5-mask_id"
  },
  {
    "personal_id": "0fee7473ddc46f150bd3f97c0a85415ef6788c248d889e402a23e100931a3ce0",
    "sign_ip": "85.30.130.74",
    "full_name": "GUSTAF LARS-OLOV WIKLUND",
    "signature_data": {
      "sign_ip": "85.30.130.74",
      "orderRef": "abda064b-2a72-41ab-8c68-46547f9a8bd6",
      "status": "complete"
    },
    "SignedNameAndNumber": "GUSTAF LARS-OLOV WIKLUND",
    "signed_files": [
      {
        "sha256": "16564d1e70d328ab70d44cbdd406458575f40c39258cd21605e357936f350936",
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    "id_service": "bankid_v5-mask_id"
  },
  {
    "personal_id": "2b69ae541fb80cfce7ec6fea6546d082bc994c3cc318ecb5bdf03a2d6252cb52",
    "sign_ip": "89.253.76.4",
    "full_name": "ROSA ÖZGEN SUNDIN",
    "signature_data": {
      "sign_ip": "89.253.76.4",
      "orderRef": "c9c95f36-0610-41bb-ae55-94242f716611",
      "status": "complete"
    },
    "SignedNameAndNumber": "ROSA ÖZGEN SUNDIN",
    "signed_files": [
      {
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  }
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Årsredovisning
Solar Region Skåne 


2021







1
Förvaltningsberättelse


Verksamheten under året
 
Styrelsen har under 2021 bestått av:
Ordförande – Staffan Fredlund, Wihlborgs Fastigheter 
Vice ordförande – Kristina Fägerskiöld, Helsingborgs stad 
Kassör – Anna Bengtsson, Länsstyrelsen Skåne 
Sekreterare – Gustav Wiklund, Energikontoret Skåne


Ledamot – Anders Eriksson Modin, Fojab Arkitekter 
Ledamot – David Wadst, Malmö Stads Serviceförvaltningen 
Ledamot – Johan Hörlin, E.ON 
Ledamot – Mikael Dennbo, Kraftringen
Ledamot – Tove Zellmann, Region Skåne  


Suppleant – Henrik Wulff de la Motte, Malmö Museer
Suppleant – Daniel Magnergård, GruppSol
Suppleant – Sebastian Parfalk, Svea Solar
Föreningen har under verksamhetsåret haft 7 styrelsemöten 
(#88-#94) samt en strategiworkshop. Det har skickats ut 4 ny-
hetsbrev till föreningens medlemmar.  
 
Revisor
Kent Lundgren 


Valberedning 
Rosa Özgen Sundin, Ideon Science Park   
Cecilia Thapper, Sustainable Business Hub 
Martin Holmén, C4 Energi AB 
 


Styrelsen för Solar Region Skåne, med säte i Lund, får härmed 
avge årsredovisning för räkenskapsåret 2021
 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.
 







2Föreningens medlemmar 2021


För att stärka föreningens ekonomi genomförde styrelsen tidigare en 
översyn och nykonstruktion av medlemsavgifterna och dess struktur. 
Sedan 2019 består medlemsstrukturen av enskild medlem, bronsmedlem, 
silver-, respektive guldmedlem med stigande medlemsavgift och med 
tillhörande stigande medlemsservice såsom utställningsmöjligheter på 
arrangemang av föreningen, exponering på hemsidan samt möjligheter till 
att via hemsidan få in offertförfrågningar på solcellsanläggningar. 


Vid slutet av 2021 hade föreningen 59 medlemmar, enligt följande: 
• 8 guldmedlemmar, plus 1 dotterbolag 
• 13 silvermedlemmar 
• 25 bronsmedlemmar
• 11 enskilda medlemmar (privatpersoner & föreningar/organisationer) 
• hedersmedlem Peter Lindhqvist 


Vid slutet av 2020 hade föreningen 63 medlemmar, enligt följande: 
• 8 guldmedlemmar 
• 10 silvermedlemmar 
• 34 bronsmedlemmar
• 11 enskilda medlemmar (privatpersoner & föreningar/organisationer) 
• hedersmedlem Peter Lindhqvist 


År 2019 hade föreningen 64 medlemmar, enligt följande:  
• 6 guldmedlemmar 
• 7 silvermedlemmar 
• 38 bronsmedlemmar
• 12 enskilda medlemmar (privatpersoner & organisationer) 
• hedersmedlem Peter Lindhqvist 







3 Medlemmar i Solar Region Skåne 
– 31.12.2021


Guldmedlem (8 + 1) 
E.ON Energilösningar AB, 
inkl. dotterbolag Solar 
Supply Sweden AB
European Energy 
Kraftringen
Länsförsäkringar
Malmö stad, Serviceför-
valtningen
Region Skåne 
Wihlborgs Fastigheter
Öresundskraft


Silvermedlem (13)
Cell Solar Nordic AB
EnergiEngagemang 
Sverige AB
FOJAB Arkitekter AB
GoSol Energi AB
GruppSol AB
Lunds Parkeringsbolag 
LKP AB 
Länsstyrelsen Skåne
Solar Future
Solceller Syd AB
Solkompaniet
Stena Fastigheter
SVEA Renewable Solar 
AB
Sydvatten AB


Bronsmedlem (25)
Advokatfirman Lindahl KB 
Alfa Solvind i Skåne AB 
Baltic Suntech AB
C4 Energi AB 
ECOScience
Energi- och
Klimatrådgivningen Skåne
Energikontoret Skåne / 
Skånes Kommuner
Futura Energi
German Solar
Glacell 
Halmstads kommun,
 Fastighetskontoret
Helsingborgs stad, 
Fastighetsförvaltningen 
Hässleholms kommun/ 
Tekniska kontoret
Implementa Sol AB
Klippans Kommun
Kristianstads kommun, 
Kommunledningskontoret
Lunds kommun, Serviceförvaltningen
Lunds kommuns fastighets AB (LKF)
Midsummer
MKB Fastighets AB 
Prokompetens i Sverige AB
Riksbyggen 
Save by Solar
Skanska Sverige AB Hus Syd
Skånska Energilösningar AB


Solelgrossisten AB
Staffanstorps Kommunfas-
tigheter AB
Svenska kyrkan, Lunds stift
Tomelilla Fastighetsbygg-
nad 
Total El
Ömangruppen
Österlens Energi- och
 Fastighetstjänst AB


Enskild servicemedlem 
(3) 
Scandinavian Green 
Roof Association
Solar City DK 
Skånes Vindkraftsakademi


Enskild medlem (8) 
Annika Nygren 
Christer Jönsson
Gunilla Rommerskirchen
Johan Envall
Jonny Andersson
Martin Hallerdt
Peter Kimay
Åsa Alström Johannesson


Hedersmedlem (1)
Peter Lindhqvist







42021 – en sammanfattning


Efter året 2020 så var även året 2021 präglat av den globala Coronapandemin som påverkade 
föreningens arbete på ett tydligt sätt. Verksamheten genomfördes med ett digitalt anpassat ar-
betssätt men några få undantag där smittoläget i samhället tillät dessa. 


Föreningen har under året löpande bistått med rådgivning och information vid förfrågningar inför 
till exempel start av nya solenergiprojekt, samt har deltagit i ett flertal möten för att diskutera och 
utveckla samarbeten med andra aktörer.


Stort fokus och energi satsades på att etablera, förbättra och genomföra samarbeten med näring-
slivet, offentlig verksamhet, solorganisationer samt intressenter och därmed kunna marknadsföra 
och lyfta föreningen som en betydelsefull, relevant och neutral aktör för solbranschens verksamhet 
i södra Sverige.   


Flytt av föreningens kansli till Ideon Science Park, Lund 
Under första halvåret i 2021 genomförde verksamhetsledaren den praktiska flytten av kanslitjän-
sten från Skånes Kommuner, som beslutades av styrelsen i slutet av 2020, till Ideon Science Park 
Lund. Kanslitjänsten för föreningen har sedan starten 2007 varit placerad på Skånes Kommuner 
(tidigare Kommunförbundet Skåne) och bemannats av Energikontorets personal. Flytten omfatta-
de en inventering och rensning av föreningens marknadsföringsmaterial, pärmar och saker och en 
fysisk flytt till Ideons lokaler. Dessutom överfördes hemsidan från Skånes Kommuners servrar till 
en egen digital plats som föreningen nu själv kontrollerar och förvaltar. I samband med att hemsi-
dan flyttades så genomförde verksamhetsledaren en uppdatering och förnyelse av hemsidan som 
omfattade även en ny grafisk profil till förening för att modernisera och anpassa de digitala verkty-
gen till föreningens aktuella aktiviteter och behov och för att kunna minska beroendet av en IT-in-
frastruktur utanför föreningens organisation.      


Årstema
Föreningen har sedan 2020 valt att arbeta med ett årstema.  Syftet med att formulera ett årste-
ma är både avgränsa och fokusera föreningens arbete kring ett relevant tema och där förenin-
gen aktivt vill belysa utvecklingen inom branschen, lyfta viktiga frågor och även hjälpa med 
kunskapsspridning och informationsförmedling bland sina medlemmar, samhället och viktiga in-
tressegrupper. Årstema ska vara vägledande när verksamhetsledaren skapar innehåll under verk-
samhetsåret samtidigt som den aktuella utvecklingen i branschens tas i beaktande. Under hösten 
diskuterar och formulerar styrelsen vid flera tillfällen årstemat för det kommande året. I 2020 var 
årstemat ”stora solcellsanläggningar” och i 2021 ”regler & bestämmelser”.    


Projekt 
Under våren 2021 sökte föreningen i samarbete med Länsstyrelsen som huvudprojektledare, ett 
projekt hos Energimyndigheten. Inom projektet, som fick namnet ”SolMarken”, undersöker Läns-
styrelsen tillsammans med föreningen vilka andra marktyper än jordbruksmark kan vara lämpliga 
att placera solceller på. Man tittar alltså inte på tak, utan enbart markanläggningar på exempelvis 
skogsmark, deponier, industrimark, flygfält samt banvallar och vägkanter. 
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Målet är att ha en stark lokal förankring där näringslivet och andra intressenter integreras. Genom 
dialog med nyckelaktörer i länet och tillhörande analys hoppas man kunna fastställa potential för 
solcellsanläggningar på mark, som inte är ämnad för livsmedelsproduktion, samt identifiera 
processer och ta fram metoder för att förverkliga potentialen i Skåne. 
Även det interna arbetet på Länsstyrelsen, mellan länsstyrelser och i kommuner kommer att 
vidareutvecklas genom dialog och kunskapshöjande insatser där olika intressen vägs mot 
varandra. Hur kan samordning främja lokal elproduktion och det regionala näringslivets 
utveckling? 


Projektet, som beviljades i juni 2021 och finansieras av Energimyndigheten Sverige, pågår under 
16 månader, dvs september 2021 fram till slutet av 2022. Huvudprojektledaren är Länsstyrelsen 
och Solar Region Skåne är den andra projektparten.  


Tillsammans med forskningsinstitutet RISE som projektledare sökte föreningen ett projekt hos 
innovationsmyndigheten Vinnova inom programmet ”social hållbarhet i den fysiska miljön”. Det 
gemensamma projektet ”Sociala värden i prosumentorienterade energisystem” syftar till att öka 
förståelse för holistiska värden som skapar effekter på samtliga hållbarhetsdimensioner, samt att 
undersöka möjligheter att ekonomiskt värdera dessa för att använda som kompletterande 
beslutsunderlag för förnybara och lokala energiinvesteringar. Projektet ska bidra till minskade 
hinder för dessa typer av investeringar och en effektivare energiomställning med fokus på 
holistiska mervärde. Projektet blev tyvärr inte beviljat. 


Samarbeten  


• Viable Cities Lund: Solar Region Skåne kommer att ingå som samarbetspart inom 
 projektet Viable Cities Lund, som Lunds kommun har ansökt och fått beviljat under 2021. 
 Föreningen kommer att bidra med kunskap inom solkraft och med sitt nätverk till olika 
 intressegrupper inom solkraft. 


• NewComers: Solar Region Skåne har varit del av New Comers expertgrupp inom Horizon  
 projektet, som representant och expert för solkraft under 2021. Samarbetet initierade av 
 Internationella Miljöinstitutet Lunds Universitet. 


• Effektkommissionen Skåne: Solar Region Skåne har blivit inbjuden att delta i 
 Effektkommissionen Skånes arbete. Föreningen har skrivit under ett Elektrifieringslöfte,   
 deltagit i flera möten inom arbetsgruppen ”lokal elproduktion” och värvad intresserade 
 medlemmar till att bidra aktivt i kommissionens arbete.


• Klimatallians Lund: Solar Region Skåne är aktiv del av nätverket sedan 2021.


• Sydsvenska Handelskammare & Arbetsförmedlingen Malmö: Solar Region Skåne 
 samarbetade kring utbildningar inom solkraft för att bemöta branschens kompetensbrist   
 inom bland annat montörer.  


• LFM30: Sedan 2019 är Solar Region Skåne medlem i Malmöinitiativet LFM30 som jobbar 
 för hållbart byggande i Malmö och regionen. Föreningen deltar i deras arbetsgrupper och  
 samverkar kring events som expert för solkraft. Under 2021 deltog föreningen som talare i  
 ett digitalt seminarium kring Malmö Stads strategiska solarbete. 
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Events
Trots att samhället och arbetslivet påverkades tydligt av olika förutsättningar och många 
förändringar under 2021 lyckades föreningen genomföra styrelsemöten och strategiworkshop som 
planerat och flera olika typer av arrangemang, såsom seminarier, utbildningar, workshops samt 
studiebesök i Sjöbo och Kristianstad. 


Nedan följer en kort sammanfattning av genomförda events – en närmare beskrivning av dessa 
finns under rubriken ”Föreningens aktiviteter i 2021”.


• 12 januari - digitalt: Gemensam event med LFM30


• 19 januari – digitalt: Tuesday breakfast Ideon Science Park  


• 24 mars - digitalt: Årsmöte Solar Region Skåne


• 7 maj – digitalt: Hållbarhetsveckan Lund i samarbete med Internationella Miljöinstitutet   
 Lunds Universitet


• 26 maj – digitalt: Innovation Day på Skåne Innovation Week: ”Solar Energy Development:  
 Think Big, Act Big!” i samarbete med Ideon Science Park 


• 3 juni – digitalt: Sol- & laddbilar, gemensamt event med Energi- och Klimatrådgivningen   
 Hässleholm


• 7 september – digitalt & analogt: Del av det nationella eventet Solsafari 2021


• Julmingel


Eftersom verksamhetsledaren var sjukskriven under november och december kunde det årliga 
julminglet som var planerat till den 25:e november, inte genomföras. Prisutdelningen för 
föreningens årliga Skåne Solar Award fick därför också skjutas upp till det kommande årsmötet i 
mars 2022.  


Arrangemangen var välbesökta och uppskattade - under året har drygt 650 personer deltagit i 
någon av de aktiviteter och event som Solar Region Skåne har arrangerat, inbjudit till eller 
arrangerat tillsammans med andra såsom föredrag, seminarier, studiebesök och liknande. 
Förutom 1 event (frukostmöte & studiebesök under nationella solsafari) så har alla events 
genomförts digitalt. 







7 Arbete & Aktiviteter inom projekt


Solmarken 
”Solmarken” är ett samverkansprojekt som pågår sedan 2021-09-01 fram till 2022-12-31. 
Länsstyrelsen Skåne är stödmottagare och koordinerar och ansvarar för projektledning och Solar 
Region Skåne ingår som den andra projektparten. Energimyndigheten är 100-procentig finansiär 
av projektet.  
 
Projektet syftar till att undersöka hur en hållbar utbyggnad av solcellsparker kan ske på olika 
marktyper i Skåne, kartlägga eventuella målkonflikter och titta på hur anläggningarna kan 
förankras lokalt och regionalt på bästa sätt. Förhoppningen är att projektet leder till en större 
tydlighet kring vilka förutsättningar som gäller på olika platser och bättre kunskap om hur olika 
aktörer ser på solcellsparkerna. Även det interna arbetet på Länsstyrelsen, mellan länsstyrelser 
och i kommuner ska inom projektet vidareutvecklas genom dialog och kunskapshöjande insatser 
där olika intressen vägs mot varandra. Målet med projektet är genom ett proaktivt arbete bidra till 
regionala klimat- och energimål kan nås samt att hantera effektproblematiken som berör Skåne i 
högsta grad.


Eric Eliasson (Länsstyrelsen Skåne), Anna Bengtsson (Länsstyrelsen) och verksamhetsledaren 
för Solar Region Skåne, har under 2021 genomförd en nulägesanalys för att studera hur relevanta 
aktörer i Skåne för att få insyn i hur dessa ser på markanläggningar idag. En enkät har utformats 
och skickats ut under hösten 2021 och bearbetning pågår av det insamlade materialet. 
Projektet har tagits emot med stort intresse av omvärlden vilket visade sig genom ett flertal 
medierapporter efter det första gemensamma pressmeddelandet. Detta resulterade också i att 
flera personer inom både målgruppen och branschen har tagit kontakt med projektmedlemmarna 
för att uttrycka intresse för att samarbeta, bidra med erfarenheter och kunskap till projektet och ta 
del av resultaten. 


För februari 2022 är det första av flera dialogmöten planerat. Syftet med dialogmöten är att skapa 
ett forum där deltagarna kan diskutera olika marktyper och där olika intressenter kan kopplas ihop 
för att främja samarbete kring dessa frågor.      


Projektet pågår till slutet av 2022.  


Prosumenter som fastighetsägare
Fastighetsägare som Prosumenter är ett samverkansprojekt som pågick från 2018-10-01 till 2020-
12-31. Internationella miljöinstitutet vid Lunds universitet är stödmottagare och koordinerar och 
ansvarar för projektledning och där Solar Region Skåne var deltagare i projektet. Energimyn-
digheten är 100 procentig finansiär av projektet inom programmet – El från solen.  


Projektet syftar till att undersöka hinder och möjligheter/drivkrafter gällande solceller hos fas-
tighetsägare. Professor Jenny Palm (huvudprojektledare) har tidigare studerat motsvarande i 
målgruppen villaägare vid två tillfällen. En enkät har utformats och skickats ut under 2019 och 
bearbetning pågår av det insamlade materialet. Intervjuer har genomförts med ett tiotal 
fastighetsägare och följs upp med intervjuer med elnätsföretagen. De etablerade rollerna för 
fastighetsägare och elnätsföretag förändras då fastighetsägarna blir prosumenter (med solceller). 
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Annat arbete i 2021


Under hållbarhetsveckan Lund som pågick under första majveckan 2021 presenterade 
projektledaren Jenny Palm och Katharina Reindl (Internationella Miljöinstitutet vid Lunds 
universitet), en kort sammanfattning av projektets resultat. Eftersom restriktioner inom pandemin 
gjorde det omöjligt att genomföra den ursprunglig planerade slutkonferensen så avslutades 
projektet därför digitalt.    


Flytt & nytt utseende för Solar Region Skåne
Verksamhetsledaren har under 2021 lagt stor fokus på att genomföra kansliets flytt från En-
ergikontoret Skåne till Ideon Science Park både fysiskt och digitalt. Det omfattade en inventering, 
arkivering och förflyttning av allt befintligt material och filer, samt en flytt av hemsidan som förval-
tades med hjälp av Skånes Kommuners IT-infrastruktur. Styrelsen tog beslut om att placera Solar 
Region Skånes hemsida på en egen serverplats på Ideon Science Park-IT-infrastruktur utan att 
den är inbäddad och integrerat i Ideon Science Parks hemsida.  


Flytten av hemsidan gav också ett tillfälle att förnya och uppdatera Solar Region Skånes yttre ut-
seende. Med hjälp av marknadsavdelningen på Ideon Science Park skapades både en ny grafisk 
profil och en ny logotyp.   


Målet var att modernisera och anpassa den nya hemsidan till dagens krav och arbetssätt. En 
önskan från både styrelsen och verksamhetsledaren var också att förenkla och ändra på informa-
tionsstrukturen på hemsidan så att digitala besökare hittar enkelt relevant information. 
IT-byrån Duse Communication utförde tillsammans med Ideon Science Park programmering-
sarbete och verkställde den digitala flytten. Föreningens nya utseende lanserades under hösten 
2021. Det omfattande arbete är inte avslutat än utan mindre justeringar och felrättningar pågår. 


Solar Region Skånes nya logotyp:







9 Skåne Solar Award 2021


Prisutdelningen för vinnaren av Skåne Solar Award 2021 skulle tillkännagivits på föreningens 
julmingel i slutet av november 2021. Eftersom verksamhetsledaren har varit sjuk under november 
och december blev prisutdelningen uppskjuten fram till årsmötet 2022. 
Juryarbetet har pågått sedan september och under tävlingen har juryn utsett 3 finalister i 
konkurrens bland 7 bidrag. 


Skåne Solar Award består av 10 000 kr och en vacker glasplakett. Den arkitekt eller motsvarande 
som svarat för utformningen av anläggningen samt leverantören av anläggningen tilldelas ett 
diplom.


Juryarbetet & urval


Juryn sammansätts av verksamhetsledaren och består av 6 medlemmar som bedömer de 
nominerade anläggningarna. Förutom en styrelsemedlem och två guldmedlemmar deltar en 
branschexpert, en eldsjäl och en arkitekt i urvalsprocessen.  


Juryn bedömer de inkomna solkraftanläggningar enligt följande kriterier:
• Design och funktion 
• Innovativa koncept och lösningar 
• Övrigt som bidragit till att öka intresset för solenergi


Kriterierna bör tillämpas med hänsyn tagen till anläggningarnas olika förutsättningar, som till 
exempel placering i stadsmiljö eller på landet, i industriområde eller stadskärna. 
Hänsyn bör också tas till om det gjorts särskilda insatser för att skapa intresse och 
uppmärksamhet kring anläggningen. Inkomna förslag bedöms utifrån konkurrensen innevarande 
år, dvs. finalisterna behöver inte bli ”häftigare” för varje år.  


Årets jury:


Mikael Dennbo, Kraftringen    (Styrelse Solar Region Skåne)
Peter Birch Jensen, Länsförsäkringar Skåne  (Guldmedlem Solar Region Skåne)
Sara Norman, Öresundskraft    (Guldmedlem Solar Region Skåne) 
Erik Wallnér, Solcellskollen    (Branschexpert)
Madeleine Edqvist, Mannheimer Swartling  (Eldsjäl)
Alexandra Hagen, VD White Arkitekter   (Arkitekt)
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Juryns motivering


Finalister i 2021 


Finalist 1: P-Huset Godsmagasinet 
Solcellsanläggning på ett parkeringshus i Malmö    
Ägare: P- Malmö, byggt av Rexel / Storel


Finalist 2: Solparken Solpunkten 
Solcellsanläggning på mark i Kristianstad 
Ägare: C4, byggt av Solkompaniet 
  
Finalist 3: HSB Sundsfastigheter Malmö Turning Torso
Solcellsanläggning på ett garage tillhörande Turning Torso i Malmö 
Ägare: HSB Sundsfastigheter, byggt av Swede Energy Solutions (Soltech Energy)


Finalist 1: P-Huset Godsmagasinet  
”P-Huset Godsmagasinet är ett exempel för spännande arkitektur där solpaneler integrerats i 
byggnadens fasad. Här visas hur laddning av elbilar och solceller kan gå hand i hand och man ly-
ckas få in solceller i både fasad och taklösning som leder till en ökad möjlighet till elproduktion inne 
i staden. Installationen har en estetiskt tilltalande fasad där solcellerna blir en integrerad del av de-
signen av byggnaden. Anläggningen inspirerar i diskussionen om hur man kan använda alternativa 
paneler på annorlunda sätt.” 
 


Finalist 2: Solparken Solpunkten              
”Ett inspirerande projekt som visar på hur stora markytor som är mindre lämpliga för odling kan 
nyttjas optimalt för storskalig solkraft. Då marken är lågeffektiv som odlingsyta kan markanvänd-
ningen ändå göras effektiv med hjälp av solceller, men skörden består av el i stället för spann-mål. 
Solpunkten är väl anpassad till kringliggande miljö och läget utmed en högtrafikerad väg bidrar till 
att väcka intresse för solenergi och levandegör och drar uppmärksamheten till en annars ganska 
anonym yta. 
Solpunkten är därför den anläggning som är mest komplett utifrån samtliga bedömningskriterier: 
Synlighet, innovativa koncept med sin affärsmodell, och genom medlemmarna bygger anläggnin-
gen intresse och engagemang hos invånarna. Skånes största solcellspark i Skåne under 2020 är 
en bra symbol för den växande trenden ”storskaliga solcellsparker” - för att utnyttja solelens poten-
tial behöver även mark nyttjas. Parken visar dessutom också på ett bra sätt hur solcellsparker kan 
öka värde på mark som är svårutnyttjad på andra sätt.” 
 
Finalist 3: HSB Sundsfastigheter Malmö Turning Torso 
”En imponerande anläggning som är vacker för ögat: Här används en redan byggd yta för sol-
cellsinstallation och man testar ett nytt koncept genom kombinationen av sedumtak och solpaneler. 
Det är intressant att utvärdera hur denna lösning fungerar och som går före andra solprojekt. 
Den estetiskt tilltalande installationen är en fin sammanhållande komposition med sedumtaket och 
inspirerar med en imponerande stor anläggning mitt i ett tätbebyggt bostadsområde. Ett samspel 
som skapar intressant dynamik: Installationen gör solceller och sedumtak till en attraktiv lösning i 
stadsmiljö. Anläggningen är ett bra användande av alternativmark och ligger i linje med det håll-
barhetsarbete som ägaren eftersträvar, vilket kan ge uppmärksamhet och diskussion om projektets 
förutsättningar, bidrag och energiproduktion. ” 







11 2021 - En komplett översikt 
över föreningens arbete & 
aktiviteter


En del av verksamheten under 2021 har genomförts inom ramen för ett samverkansprojekt 
med Länsstyrelsen Skåne där föreningen deltar i ”Solmarken”, samtidigt som projektresultaten i 
samverkansprojektet ”Fastigheter som Prosumenter” med Internationella Miljöinstitutet (Lunds 
universitet) presenterades. Under 2022 kommer även arbete genomföras inom ramen för ett 
Horizon 2020-projekt (Newcomers) och Viable Cities Lund. 


Under året har det i föreningen genomförts löpande arbete med omvärldsbevakning och dialog 
med branschaktörer. Verksamhetsledarens arbete fokuserade under 2020 på att samarbeta med 
externa aktörer och att ännu starkare involvera nuvarande och potentiella medlemmar och deras 
kompetens i föreningens aktiviteter. 


Nedan följer en sammanställning av årets arbete.


Januari 2021: Seminar med LFM30 – Hur ser Malmö Stads solsatsningar ut? 


Frågor som seminariet kretsade kring var bland annat:
• Hur jobbar Malmö Stad med solcellsetableringar?
• Hur ser beskattningsreglerna vid försäljning av överskottsenergi ut?
• Behövs bygglov för solceller i Malmö?
• Hur ser fastighetsbranschen på solceller? 


Tillsammans med LFM 30 organiserade och genomförde Solar Region Skåne detta event. Länk till 
eventet: https://lfm30.se/events/seminarium-om-malmo-stads-satsning-pa-solenergi/ 


Tuesday Breakfast Ideon Science Park
Under en digital sändning inom Ideon Science Parks eventprogram så presenterade VDn Mia Rolf 
föreningen och dess nya hemvist på Ideon Science Park medan Solar Region Skåne fick tillfälle 
att berätta om sitt arbete. 


Februari 2021: Uppstart av satsning inom jobbspår & Dubbel yrkesutbildning för utbildning 
till solcellsmontör
Föreningen blev kontaktad av Sydsvenska Handelskammaren och inbjuden att delta som expert 
inom solkraft till ett samverkansprojekt tillsammans med arbetsförmedlingen Malmö. Syftet var att 
ta fram och utveckla utbildningar inom handelskammarens program ”dubbel yrkesutbildning” som 
riktar sig mot arbetssökande. Arbetsförmedlingen har tidigare identifierat kompetensbrist inom 
solbranschen och ville nu i samarbete med branschen erbjuda och genomföra utbildningar till 
solcellsmontör. Flera gemensamma möten, under våren och sommaren, har lett till att det tagits 
fram koncept, krav och förberedelser till ett informationsmöte för intresserade arbetssökande, som 
sedan genomföres i oktober. Föreningen har bidragit med input från branschen, bidragit i 
kravformuleringar och deltagit i informationsmöten med en introduktion till solkraft.
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Samarbete med LTH kring studiebesök på solkraftanläggningar & kontakt till branschen för 
examensjobb
Första mötet i 2021 med Ricardo Bernardo, lektor och forskare på Lunds Universitets Tekniska 
Högskola i syfte att ta fram och genomföra studiebesök på innovativa solkraftanläggningar och för 
att förmedla kontakt till branschen för studentexamensjobb. Förfrågningen efter examensjobb har 
publicerats i föreningens nyhetsbrev. Tyvärr har inga studiebesök kunnat genomföras under 2021 
på grund av pandemirestriktioner. Ett studiebesök planeras för genomförande i februari 2022.      


Mars 2021: Årsmöte 2021 
Även 2021 höll föreningen ett digitalt årsmöte. Programmet kretsade kring årstemat ”Regler & 
föreskrifter”. Mia Rolf, VD för Ideon Science Park, hälsade föreningens medlemmar välkommen på 
sin nya hemvist. Efter årsmötet höll den nya styrelsen ett kort konstituerande möte. 


Program: 


• Elsäkerhetsverket, Mikael Carlsson, teknisk expert för solceller: Regelverk & risker


• Räddningstjänsten Syd, Nina Gustafsson, brandingenjör: Räddningstjänsten Syds tankar  
 kring solcellsanläggningar


Klimatallians Lund
Föreningen börjar delta i Klimatalliansen Lunds nätverk. 


Maj 2021: 
Inbjudan till Effektkommissionen Skåne
Solar Region Skåne blev inbjuden av Region Skåne till att bli del av Effektkommissionen i Skåne i 
sin roll som branschexpert för solkraft och planerbar elproduktion. Solar Region Skåne skrev även 
på ett Elektrifieringslöfte senare i juni.  


Workshop för ökad solkraftproduktion i Malmö
Deltagande i workshop initierad av Malmö Stad som branschexpert för solkraft


Lunds Hållbarhetsvecka – Medsols i Lund
I samarbete med Internationella Miljöinstitutet (Lunds Universitet) gestaltade Solar Region Skåne 
en förmiddag kring sol. Del 1 var riktad till bostadsrättsföreningar och del 2 handlade om mö-
jligheter för större fastighetsägare att bli egenproducenter av el.


Program:
Solpaneler och bostadsrättsföreningar (att tänka på vid installation, batterier, laddplatser) - mål-
grupp: Konsumenter, Bostadsrättsföreningar


Möjligheter för fastighetsägare till lokaler att bli egenproducent av solel - målgrupp: 
Fastighetsägare


Länk till eventet: https://www.lu.se/evenemang/medsols-lund-workshop-med-internationella-mil-
joinstitutet-iiiee-och-solar-region-skane
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Skåne Innovation Day – Think Big, Act Big
Eventet genomfördes i samarbete med Ideon Science Park och Skåne Innovation Week. Solar 
Region Skåne skapade ett program kring solenergi som kretsade kring innovation och utveckling 
med fokus på att kunna lyfta både forskning, strategi och goda exempel inom solkraft. 


Programmet & talare:
• Hinder och möjligheter för prosumenter idag och i framtiden 
 Jenny Palm, Internationella Miljöinstitutet Lunds Universitet
• Wihlborgs strategiska solarbete 
 Staffan Fredlund, Hållbarhets- & Miljöchef & Hassan Mahdi, Förvaltare, Wihlborgs 
 Fastigheter  
• Low carbon solcellspaneler ligger rätt i tid! 
 Johan Hörlin, Key Account Manager
• Nordens största soltak & årets solanläggning
 Christoffer Caesar, VD, Swede Energy 
• Mer Solel till Malmö 
 Erik Ormegard, Energi- och Klimatstrateg, Malmö Stad
• European Energy: Energiinnovation med helhetstänk och internationell utblick 
 Knud Abildgaard Kragh, Head of Innovation, European Energy  
• GruppSol: Energiinnovation genom samarbete: Från Facebook till börsen, 
 Daniel Magnegård, VD Gruppsol   
• European Energy: Storskalig solenergi som lösning på energibristen i Skåne?, 
 Ted Bergdahl, kommunikationschef European Energy i Sverige


Länk till eventet: https://innovation-days.confetti.events/cocreation?invite=4b6471e-
655f3abe7b5844d5f7b27b8df0031 


September 2021: Solsafari
Program: 
• Ted Bergdahl, kommunikationschef European Energy, som är nybliven guldmedlem på   
 Solar Region Skåne, berättar om European Energys arbete med sol- och vindanläggningar  
 och senaste nytt kring den planerade markanläggningen i Svedberga.
• Mia Rolf, marknads- och kommunikationschef Wihlborgs berättar om varför solceller är en  
 viktig satsning för fastighetsbolaget och Ideon Science Park.
• Stora markanläggningar bidrar till energiomställningen men kan skada klimatet?


Zhengyao Lu, forskare på Lunds Universitet (Instituionen för naturgeografi och 
ekosystemvetenskap) berättar om större markanläggningars påverkan på klimatet och de 
långsiktiga följderna på ekosystemet.
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• Sjöbo solcellspark: 19 GWh & störst i Sverige – igen! 
Pontus Skoog, Utility Sales Manager på Svea Solar berättar om den senaste satsningen som 
sätter Sjöbo högst på solcellstoppen. Sparbanken Skånes Solcellspark byggs ut till tredubbla 
storleken och därmed ligger landets största solcellspark återigen i Sjöbo. Genom utbyggnaden 
från 6 GWh årlig elproduktion till 19 GWh kommer parken producera el för cirka 3 000 villor.
• Solsafari Skåne – studiebesök i samarbete med Energi- och Klimatrådgivningen i Skåne


o Sparbanken Skånes Solpark i Sjöbo – kl 14-15 
Pontus Skoog, Utility Sales Manager och projektledaren Tobias Hedberg på solenergibolaget Svea 
Solar visar anläggningens utbyggnad och berättar om satsningen som sätter Sjöbo högst på 
solcellstoppen – igen. Bakom satsningen står Svea Solar, Sparbanken Skåne och privata 
entreprenörer och parken kommer nu varje år generera el för cirka 3 000 villor.


o Solparken i Kristianstad – kl 14-15
Välkommen till östra Skånes stora Solparken – en lokal satsning av energibolaget C4 för ett mer 
hållbart Kristianstad. Genom att köpa andelar i Solpunkten har Kristianstadbor och -företag en 
möjlighet till en investering i solel som är billigare än sätta upp egna solceller på taket. Rickard 
Månsson, affärsutvecklare på C4 och Martin Holmén, Energitjänster, kommer att berätta mer om 
C4s stora satsning i Kristianstad och visa anläggningen.


Oktober 2020: Jobbspår & Dubbel yrkesutbildning
Genomförande av 2 informationsmöten inom ett samverkansprojekt med bland annat arbets-
förmedlingen Malmös ”jobbspår” och Sydsvenska Handelskammarens satsning ”Dubbel 
Yrkesutbildning”. Samverkansprojektet riktar sig till arbetssökande intressenter av 
solkraftutbildningar. Solar Region Skåne höll i den allmänna introduktionen för solkraft och 
besvarade frågor till branschen och utvecklingen inom solkraft. 
  
Strategiworkshop (digitalt)
Styrelsen genomförde sin årliga strategiworkshop och genomlyste och uppdaterade sin framtagna 
strategi från 2020.  


Workshop inom projekt Newcomers:
Föreningen deltog I workshop kring nya affärsmodeller för energigemenskaper inom 
Horizon-projektet Newcomers i samarbete med Internationella Miljöinstitutet (Lunds Universitet) 


Löpande: Nationellt solnätverk
Under 2020 bildades ett nationellt solnätverk bland Energikontoren i Sverige. Deltagarna jobbar 
med sol i olika roller och nätverket har träffats var 4-6:e vecka under året. Även Solar Region 
Skåne och Svensk Solenergi är medlemmar i föreningen och under 2021 drevs av Anna Dernryd 
(Energikontor Väst), verksamhetsledaren för Solar Region Skåne och Svensk Solenergi.   







15 Organisation av verksamheten


Solar Region Skånes kansli sköts av Ideon AB i Lund. Ideon Science Park i Lund grundades 1983 
och är Sveriges första forskningsby. Ideon AB ägs idag av fastighetsbolagen Wihlborgs 
Fastigheter och Castellum. Ideon AB främjar det skånska näringslivet genom att stödja 
innovations- och bolagsutveckling i olika faser. Fokusområden är bland annat smarta städer, 
energi, mobilitet, live science och IT i ett nära trippelhelix-samarbete med olika aktörer.  


I slutet av 2020 flyttade Solar Region Skåne sitt kansli från Energikontoret Skåne, som är en del 
Skånes Kommuner. Trots denna förändring så fortsätter båda organisationer samarbeta nära i 
många områden eftersom Energikontoret Skåne r en av Solar Region Skånes tre konstituerande 
organisationer jämte Lunds Tekniska Högskola och Malmö Stad. Föreningen anser att ett fortsatt 
samarbete är av strategisk vikt för Solar Region Skåne. 
 
Personal anställd på Ideon Science Park för Solar Region Skånes verksamhet och Solmarken 
2021:


- Rosa Özgen Sundin (verksamhetsledare Solar Region Skåne sedan januari 2020, 
 delprojektledare Solmarken)
- Under verksamhetsledarens sjukskrivning stöttes föreningens operativa arbete av 
 styrelsemedlemmarna och Lotta Wessfeldt, VD på Ideon Science Park 


Total arbetstid för verksamheten knuten till Solar Region Skåne (inklusive projekt), uppgick till cirka 
0,4 heltidstjänster under 2021. 







16Förslag till vinstdisposition


Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
 
balanserad vinst                     494 758
årets vinst                                   1
                                                                      494 759
 
disponeras så att
i ny räkning överföres                     494 759
 
Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- 
och balansräkning med noter.







17 Resultaträkning  2021-01-01 2020-01-01
            -2021-12-31    -2020-12-31


Verksamhetens intäkter   1        
Nettoomsättning        372 000   361 300  
Övriga verksamhetsintäkter      229 640              0  
           601 640   361 300  
           
Verksamhetens kostnader  2        
Föreningskostnader       -179 640     -10 595  
Övriga externa kostnader      -442 021   -154 529  
           -621 661   -165 124  
           
Verksamhetsresultat        -20 021    196 176  
           
Resultat efter finansiella poster      -20 021    196 176  
           
Bokslutsdispositioner          20 022     -41 278  
Resultat före skatt           1    154 898  
           
Skatt              0     -26 499  
Årets resultat            1    128 399  


Not







18Resultaträkning  2021-01-01 2020-01-01
            -2021-12-31    -2020-12-31


Balansräkning     2021-12-31      2020-12-31
        


Not


TILLGÅNGAR          
           
Omsättningstillgångar          
           
Kortfristiga fordringar          
Kundfordringar        10 500   14 750  
Övriga fordringar       19 409        802  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 39 098     3 676  
           69 007   19 228  
           
Kassa och bank             490 121        757 881  
Summa omsättningstillgångar           559 128        777 109  
           
SUMMA TILLGÅNGAR            559 128        777 109  
           







19 Balansräkning     2021-12-31      2020-12-31
        


Not


EGET KAPITAL OCH SKULDER        
         
Eget kapital         3      
Årets resultat           1   128 399
Balanserat kapital       494 758   366 359
Summa eget kapital       494 759   494 758
         
Obeskattade reserver        21 256     41 278
         
Kortfristiga skulder        
Leverantörsskulder           7 490   153 375
Aktuella skatteskulder        26 499     26 499
Övriga kortfristiga skulder          1 124     50 315
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter     8 000     10 884
Summa kortfristiga skulder       43 113   241 073
 


        
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   559 128   777 109
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Noter


Redovisnings- och värderingsprinciper


Balansräkning     2021-12-31      2020-12-31
        


Balansräkning     
        


Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och 
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 
 
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
 
 
Not 1 Intäkternas fördelning
           2021   2020  
       
       
Försäljning tjänst            0         0  
Medlemsavgifter           27 000               27 300  
Serviceavgifter          345 000             334 000  
Erhållna bidrag          229 640                        0  
             601 640             361 300  
       
 
Not 2 Kostnadernas fördelning
           2021   2020  
       
Inköp av material och varor           0       10 595  
Legoarbeten och under entreprenader              179 640       0  
Övriga externa kostnader         442 021     154 529  
             621 661     165 124


Not 3 Förändring eget kapital
 
          Balanserat         Årets
             resultat             resultat
Belopp vid årets ingång         366 359            128 399
Disposition enl beslutårets årsstämma      128 399           -128 399
Årets resultat                 1
Belopp vid årets utgång         494 758                       1







Vänligen observera att årsredovisningen signerades 
digitalt av styrelsen och revisorn! 
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Staffan Fredlund    Kristina Fägerskiöld
Ordförande  
    
   
Anna Bengtsson    Gustaf Wiklund
     
   
Anders Eriksson Modin   David Wadst
     
   
Johan Hörlin     Tove Zellman
   
     
Mikael Dennbo    Henrik Wulff de la Motte
   
     
Daniel Magnergård   Sebastian Parfalk
   
   
 


Min revisionsberättelse har lämnats 2022-02-18 
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