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Denna verksamhetsberättelse är en översiktlig redogörelse över  
Kungl. Hovstaternas verksamhet och ekonomi avseende 2021.  
För kompletterande information se www.kungahuset.se

Året i korthet
• Trots pandemin genomfördes samtliga konstitutionella 

uppdrag, inklusive två inkommande statsbesök och två 
skifteskonseljer. Prins Julians födelse och dop tillkänna-
gavs och genomfördes enligt statsceremoniell tradition.

• Kungen och Kungafamiljen genomförde 912 pro-
grampunkter. Alla programaktiviteter genomfördes 
genom digitala, och när så var möjligt, fysiska möten, 
allt anpassat utifrån rådande regelverk, restriktioner 
och rekommendationer. Inom Hovstaten föreligger ett 
återtagandebehov som innebär omfattande program-
planering för 2022 och märkesåret 2023.

• Genom redovisning av rambelopp i årsredovisningen, 
med början för år 2021, har Förtjänstkommitténs upp-
drag angående fördelning av Hovstatens anslag ansetts 
uppfyllt.

• Slottsstaten påverkades fortsatt negativt av att de kung-
liga slotten behövde hållas stängda på grund av pande-
min och först under juni månad delvis kunde öppnas.  
Intresset för att besöka slottsparkerna och det gröna 
kulturarvet på Djurgården ökade. För att mildra konse-
kvenserna av uteblivna intäkter från visningsverksam-
heten fattade regeringen beslut om ett tilläggsanslag på 
30 miljoner kronor till Slottsstaten. 

• Renoverings- och underhållsprojekt vid de kungliga 
slotten fortsatte. Investeringar i säkerhetshöjande åtgär-
der och inom IT-miljön genomförs planenligt.
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Kung Carl XVI Gustaf  
– Sveriges statschef
”Konungen eller drottning som enligt successionsordningen innehar Sveriges 
tron är rikets statschef”. (Regeringsformen 1 kap 5 §)

Sveriges monarki, med sin tusenåriga tradition, utgör en viktig länk mellan 
historien, nutiden och framtiden. Som neutral och opolitisk statschef 
bidrar Kungen och monarkin till kontinuitet i en föränderlig värld. 

I enlighet med grundlagen genomför Kungen varje år ett stort antal 
officiella åtaganden i Sverige och utomlands. Allt under det valspråk som 
Kungen vid trontillträdet den 19 september 1973 tillkännagav som sitt: 
”För Sverige – i tiden”.

Då Kungen är förhindrad att fullgöra sina uppgifter som statschef, 
exempelvis på grund av utlandsresa till avlägsen eller svårtillgänglig ort, 
inträder enligt successionsordningen i första hand Kronprinsessan som 
tillfällig riksföreståndare.

QR-länk till H.M. Konungens tal från Logården på Kungl. 
Slottet till svenska folket på nationaldagen 6 juni 2021.

www.youtube.com/watch?v=y6Sc5S5puSQ

https://www.youtube.com/watch?v=y6Sc5S5puSQ
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H.M. Konungen och H.K.H. Kronprinsessan är, tillsam-
mans med H.M. Drottningen och H.K.H. Prins Daniel, 
Sveriges främsta representanter såväl inom landet som 
gentemot andra stater. På grund av pandemin har H.M. 
Konungen och Hans familj även under 2021 löpande an-
passat verksamheten till rådande restriktioner och rekom-
mendationer. Samtliga konstitutionella uppgifter har ge-
nomförts, däribland inkommande statsbesök från Tyskland 
och Spanien. En rad egna initiativ har genomförts, anting-
en digitalt eller, när så varit möjligt, genom fysisk närvaro, 
för att informera sig och visa uppskattning för olika insatser 
runt om i landet. Besöken till Sveriges alla län återupptogs 
under hösten och kommer att vara helt genomförda under 
2022. Det kan även noteras att Kronprinsessparet under 
året genomfört digitala möten med företrädare för samtliga 
Sveriges kommuner.

Även om verksamheten successivt kunde normaliseras 
under delar av året, finns ett stort återtagandebehov inom 
Hovstaten framöver. Programplaneringen för 2022 och 
2023 är omfattande med bland annat statsbesök och en 
mängd aktiviteter såväl inom som utom landet. 2023 är 
ett märkesår på flera sätt: Då har H.M. Konungen varit 
Sveriges statschef i 50 år, samtidigt som det är 500 år se-
dan nationalstaten Sverige skapades efter valet av Gustav 
Vasa till kung 1523. Omfattande förberedelser pågår för 
hur detta ska uppmärksammas och firas.

Slottsstaten har fortsatt drabbats hårt ekonomiskt då 
de kungliga slotten var nedstängda och delvis kunde öpp-
nas upp för besök först i juni. Visning och vård av det 
kungliga kulturarvet är en del av det kungliga uppdraget 
och Riksmarskalksämbetet har en konstruktiv dialog med 
Finansdepartementet för att finna en mer hållbar och 
långsiktig finansiering för statschefens samlade verksam-
het, för att denna inte ska vara beroende av intäkter från 
besöksverksamheten. En annan effekt av pandemin är det 
rekordstora intresset att besöka det gröna kulturarv som 

de kungliga parkerna utgör. Detta är glädjande, samtidigt 
som det ger upphov till ett ökat behov av underhåll och 
skötsel. Ett arbete pågår också för att på olika sätt öka ak-
tiviteterna vid de kungliga uteslotten. 

Hovet ser positivt på det förslag till utformning av det 
offentliga belöningssystemet som den parlamentariskt 
sammansatta kommittén, Förtjänstutredningen, presen-
terade under hösten. Om regering och riksdag genomför 
kommitténs förslag är Kungl. Maj:ts Orden väl förberedd 
för att hantera sina uppgifter inom ramen för belönings-
systemet på ett utmärkt sätt. Jag noterar även de positiva 
slutsatserna från kommittén som välkomnar de åtgärder 
Kungl. Hovstaterna vidtagit rörande anslagets utform-
ning och redovisning. Kommitténs bedömning är att 
önskemålen i direktiven har uppfyllts. Från och med 2021 
redovisar Hovstaten de rambelopp avseende levnads- och 
hushållskostnader som avsätts för Kungaparet, Kronprin-
sessparet och de övriga medlemmar av Kungl. Huset som 
utför officiella uppdrag som åligger statschefen eller kny-
ter an till statschefsämbetet.

Pandemin har inneburit påfrestningar och utmaningar 
för hela organisationen under de senaste två åren. Genom 
flexibilitet, lojalitet och kreativitet har vi tillsammans lyck-
ats överbrygga svårigheterna, bland annat genom att våra 
medarbetare tagit sig an andra arbetsuppgifter. Härige-
nom har vi klarat pandemiåren utan uppsägningar och 
kunnat behålla de många unika och värdefulla kompeten-
ser som finns inom Kungl. Hovstaterna. Förhoppningsvis 
kan vi framöver verka under mer normala förhållanden 
vad gäller statschefens programverksamhet samt vård och 
visning av det kungliga kulturarvet. Vi står väl rustade, 
men omvärldsutvecklingen innebär ökad osäkerhet som 
bland annat kan påverka turistverksamheten.

 

Riksmarskalken har ordet

Fredrik Wersäll
Riksmarskalk
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De av staten anvisade medlen för Kungl. Hovstaterna dis-
poneras och redovisas enligt särskild överenskommelse med 
regeringen. Anslaget får användas för att täcka kostnader 
för statschefens officiella funktioner inklusive kostnader för 
Kungafamiljen samt för verksamhetskostnader vid Hovsta-
ten och Slottsstaten.

Fortsatt anpassning med anledning av covid-19 
Covid-19-pandemin påverkade verksamheten vid Kungl. 
Hovstaterna även under 2021. Alla aktiviteter planerades uti-
från rådande regelverk, restriktioner och rekommendationer. 
Året inleddes med begränsade möjligheter att genomföra 
den planerade programverksamheten, som till stor del fick 
genomföras under nya anpassade och digitala former. Pla-
neringshorisonterna har samtidigt kortats i takt med att det 
kunnat ske en återgång till mer normal programverksamhet 
med inslag av både fysisk och digital medverkan. I program-
läggningen för 2021 har, liksom tidigare år, Statschefens 
uppgifter genomgående prioriterats. Övriga medlemmar av 
det Kungl. Huset har att stödja Kungen i detta. 

För Slottsstaten, vars ekonomi till betydande del bygger 
på intäkter från besökande turister, var effekterna av pan-
demin påtagliga. Samtliga besöksmål med undantag för 
parkerna var stängda. Ett successivt öppnande kunde göras 
från den 1 juni. Intäktsbortfallet inom den publika verk-
samheten innebar fortsatta besparingar i rörelsekostnader 
och begränsningar för timanställd personal. Liksom under 
föregående år skedde omplaneringar och omprioriteringar 
inom Kungl. Hovstaterna. Tillsvidareanställd personal vid 
de olika ämbetena bytte arbetsuppgifter, både för att arbeta 
inom visningsverksamheten och för att utföra arbetsupp-
gifter inom inventering, lokalvård och parkskötsel vid de 
kungliga slotten.

Hovstatens verksamhet 
Kungen har, under former anpassade till rådande restrik-
tioner, riktlinjer och rekommendationer, fullgjort samtliga 
konstitutionella uppgifter. Kungen har öppnat riksmötet, 
lett informationskonseljer, varit ordförande i sammanträden 
i riksdagens utrikesnämnd samt ackrediterat nya ambassa-
dörer. Kungen ledde under 2021 även skifteskonseljer vid 
två tillfällen. Under hösten kunde två inkommande stats-
besök genomföras, samt några besök utomlands. Prins Ju-
lians födelse och dop tillkännagavs och genomfördes enligt 
statsceremoniell tradition. Kungens regelbundna kontakter 
med riksdagens talman och statsministern skedde löpande 
via digitala och fysiska möten. Kungen tog emot ett antal 
utländska statschefer och talmän. Under året ackrediterades 
28 utländska ambassadörer genom ett skriftligt förfarande i 
samverkan med Utrikesdepartementet. Under perioden ok-
tober – december kunde Kungen ta emot 23 av dessa vid 
högtidliga audienser i ett till pandemin anpassat format. 

Övrig programverksamhet bygger till stor del på egna 
initiativ från Kungen, Drottningen, Kronprinsessan och 
Prins Daniel i syfte att uppmärksamma och uppmuntra 
viktiga insatser i samhället samt att hålla sig informerade 
om aktuella samhällsfrågor. Till detta ska läggas ett stort 
antal förfrågningar och inbjudningar om kungligt delta-
gande som bereds och besvaras av Hovmarskalksämbetet. 

Under 2021 inkom mer än 1 600 förfrågningar. Kungen 
och Kungafamiljen genomförde 912 programpunkter.

Kungen och Kronprinsessan genomförde återkom-
mande digitala och fysiska möten med olika statsråd, 
landshövdingekretsen, myndigheter samt näringslivet och 
arbetstagarorganisationerna, men även med många andra 
organisationer. Vissa skedde tillsammans med Drottning-
en respektive Prins Daniel. Kungaparet, Kronprinsesspa-
ret och Prins Carl Philip återupptog de besök till Sveriges 
alla län som påbörjades 2020 med anledning av pandemin. 
Totalt besöktes 16 län och det återstående besöket till Jämt-
lands län genomförs under 2022. Även ett antal jubileer, 
invigningar och ceremonier kunde äga rum med kunglig 
närvaro. Tillsammans med utrikeshandelsministern och 
en svensk näringslivsdelegation om 250 personer, en av de 
största som varit utomlands, besökte Kungen världsutställ-
ningen Expo 2020 i Dubai.

Utöver statsceremoniella och konstitutionella uppgifter 
genomförs vanligtvis ett stort antal aktiviteter på Kungl. 
Slottet i form av studiebesök, seminarier, konferenser, 
medaljförläningar, prisutdelningar samt informations- och 
styrelsemöten. Dessa möten och evenemang genomfördes 
dels genom digitala möten, dels genom fysisk närvaro un-
der hösten när så var möjligt. Även Kungafamiljens omfat-
tande engagemang i välgörenhetsorganisationer och stiftel-
ser genomfördes på samma sätt.

Drottningens programverksamhet omfattar särskilt 
ämnen som berör barns rättigheter samt äldrevård och 
demensfrågor. Genom fortsatt anpassning av mötesfor-
mer deltog Drottningen i digitala och fysiska möten, sty-
relsemöten och programdagar, arrangerade av bland andra 
Hennes stiftelser World Childhood Foundation, Mentor, 
Care About the Children och Silviahemmet. Drottningen 
höll ett stort antal tal via videomöten i både svenska och 
internationella fora, däribland ett möte med barnrättsorga-
nisationer och konferensen Dementia Forum X.

Kronprinsessans program hade fokus på omvärldsbevak-
ning samt på havsfrågor och hållbarhet kopplade till FN:s 
globala mål för hållbar utveckling, för vilka Kronprinses-
san är ambassadör emerita. I samband med Svenska In-
stitutet i Paris 60-årsjubileum deltog Kronprinsessan i ett 
svenskt-franskt affärstoppmöte rörande hållbarhetsfrågor. 
Kronprinsessparet ledde tillsammans en handelsdelega-
tionsresa till Italien. Kronprinsessparet genomförde under 
året videomöten med företrädare för samtliga 290 kommu-
ner och följde särskilt pandemins påverkan på hälso- och 
sjukvård, kultursektorn, näringslivet samt barns och ungas 
villkor. 

Prins Daniels program är, utöver gemensamma pro-
grampunkter med Kronprinsessan, koncentrerat till frågor 
om barns och ungdomars hälsa, inte minst genom Kron-
prinsessparets initiativ Generation Pep. Prins Daniel ge-
nomförde flera besök och möten kring polisens och andra 
aktörers insatser för att motverka brottslighet och social 
utsatthet. Prins Daniel fokuserar därutöver på frågor rela-
terade till entreprenörskap, bland annat genom Prins Da-
niels Fellowship i samverkan med Kungl. Ingenjörsveten-
skapsakademien (IVA), samt på kulturfrågor inom ramen 
för Prinsessan Estelles kulturstiftelse.

Kungl. Hovstaterna
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Prins Carl Philip återinrättade på Kungens uppdrag 
Uppsala flygflottilj F 16. Prinsessan Sofia, som varit föräld-
raledig, fortsatte sitt engagemang vid Sophiahemmet där 
hon är hedersordförande. Prins Carl Philip och Prinsessan 
Sofia är genom sin stiftelse engagerade i frågor kring näthat 
och dyslexi. Stiftelsen fortsatte arbetet med att verka som 
samlande kraft för att minska ungas utsatthet på internet 
och motverka nätmobbning.

Prinsessan Madeleine fortsatte sitt engagemang för 
World Childhood Foundation som styrelsemedlem och ut-
sågs under året till vice hedersordförande i stiftelsen. Prin-
sessan gjorde även ett antal insatser i egenskap av beskyd-
dare av stiftelsen Min Stora Dag.

Informationsavdelningens uppgift är att kommunicera 
statschefens arbetsuppgifter och den övriga Kungl. Famil-
jens officiella uppdrag, fokusområden och aktiviteter, samt 
det kungliga kulturarvet. För att möta förändrade behov 
och öka den digitala tillgängligheten utvecklas en ny och 
uppdaterad version av webbplatsen kungahuset.se som lan-
seras under 2022. 

Slottsstatens verksamhet inklusive  
Kungl. Djurgårdens förvaltning 
Ståthållarämbetet ansvarar för bevakning och skötsel av de 
elva kungliga slotten vad avser byggnader, parker, trädgår-
dar, vattenområden och skogar, samt för Kungl. Djurgår-
dens förvaltning. Ansvaret omfattar även den publika verk-
samheten, säkerhetsfrågor, IT- och telekommunikation samt 
lokalvård och tvätteri.

Ett antal underhålls- och renoveringsprojekt har under 
året pågått vid de kungliga slotten i samarbete med Sta-
tens fastighetsverk, bland dessa det 30-åriga renoverings-
projektet av fasaderna vid Kungl. Slottet. Investeringar i 
säkerhetshöjande åtgärder har fortsatt enligt plan, liksom 
arbetet med att säkerställa en säker och effektiv IT-miljö 
som tillgodoser ökade behov av att arbeta och genomföra 
möten digitalt. Det senare har lett till en avsevärt högre di-
gital mognad i Kungl. Hovstaternas organisation. 

Det aktiva hållbarhetsarbetet är fortsatt aktuellt. Exem-
pelvis har biologiska och naturbaserade rengöringsmedel 
ersatt kemikalier inom lokalvårdsavdelningen. Inom park-
förvaltningarna ersätts handverktyg, maskinpark och for-
don löpande ut mot eldriven och fossilfri utrustning, även 
om pandemin inneburit en betydligt lägre investeringstakt. 

Under perioden januari – maj hölls de kungliga besöks-
målen stängda, med undantag för parker och caféverksam-
heter. Därefter kunde viss öppning ske. Minskat öppethål-
lande har inneburit fortsatt stora intäktsbortfall. Intresset 
för att besöka slottsparkerna har ökat påtagligt under pande-
min – en positiv utveckling som samtidigt innebär långsik-
tigt ökade behov av underhåll och skötsel, som måste göras 
med särskild omsorg om biologisk mångfald, naturvärden 
och kulturarvets historiska kontinuitet. Vårdprogram har 
tagits fram för Drottningholms, Strömsholms och Rosers-
bergs slott. Långsiktiga trädplaner med 100-årigt perspek-
tiv har utarbetats för Hagaparken med flera parker. Den 
publika verksamheten arbetar för att utveckla de kungliga 
slotten till mer kompletta besöksmål med ökat servicein-
nehåll. Arbete och planläggning pågår för att öka aktivi-
teterna vid de kungliga slotten utanför Stockholm, bland 
annat med fler musikevenemang. 

Kungl. Djurgårdens förvaltning är en egen juridisk orga-
nisation men ingår som en del av Ståthållarämbetets verk-
samhet och erhåller inte några statliga anslag. Verksamheten 
drivs med en helt egen ekonomi där intäkter och kostnader 
ska balansera över tiden. Eventuella överskott används ute-
slutande till att förbättra och försköna Djurgården. Många 
hyresgäster och arrendatorer är knutna till besöksnäringen 
och drabbades under året fortsatt hårt av pandemins ned-
stängningar. Hyresreduceringarna var dock lägre 2021 än 
föregående år. Genom samverkan kunde nödvändig skötsel 
av parkerna under 2021 hanteras av egen och från övriga 
delar av Kungl. Hovstaterna inlånad personal. Flertalet av 
de många evenemang som normalt genomförs på Djurgår-
den fick ställas in. Förädlingen av området kring Rosendals 
slott, park och trädgård på Kungl. Djurgården fortsätter. Ett 
nytt konstverk installerades i den permanenta skulpturpar-
ken i området kring Rosendals slott där Prinsessan Estelles 
kulturstiftelse ansvarar för finansiering och val av lämpliga 
skulpturer. Detaljplaneringen av Beckholmen och Stor-
ängsbotten återstartade. Även planprojekt för utveckling av 
Gröna Lund och Hasselbacken initierades av andra aktörer 
än Kungl. Djurgårdsförvaltningen och har fått stor medial 
uppmärksamhet.

Kungl. Husgerådskammaren med Bernadottebibliote-
ket förvaltar och vårdar de kungliga slottens lösöre. Mer-
parten ägs av staten och disponeras av Kungen inom ramen 
för den kungliga dispositionsrätten. Husgerådskammarens 
uppdrag omfattar även Bernadottebibliotekets samlingar 
av böcker, musikalier, kartor, planscher, hyllningsadresser 
och historiska fotografier. Vidare ansvarar ämbetet för att 
hålla samtliga slott möblerade med hänsyn tagen till bygg-
nadernas karaktär och funktion, samt för tillfälliga ommö-
bleringar i samband med Kungens och Kungafamiljens of-
ficiella åtaganden och programverksamhet. 

Verksamhetens fokus låg, liksom tidigare, på förvalt-
nings- och vårduppdraget. Genom att ställa om under de 
perioder slotten inte var öppna för allmänheten, kunde 
Kungl. Husgerådskammaren inventera statligt lösöre i 
lokaler som annars är svåråtkomliga. Av samma skäl har 
säkerhetsfotografering av vävda tapeter som hänger i delar 
av Kungl. Slottet som är öppna för allmänheten kunnat 
genomföras. I övrigt har Kungl. Husgerådskammarens ar-
betsuppgifter under året inte nämnvärt påverkats av pan-
demin. Konservatorer, sömmerskor och tapetserare har, 
med vissa omprioriteringar, kunnat fortsätta arbetet med 
att vårda och bevara det kulturhistoriskt värdefulla lösöret 
så att det finns till statschefens disposition och samtidigt 
bevaras som ett gemensamt kulturarv för framtiden.

Inom utställningsverksamheten blev teckningstävlingen 
och utställningen Den tänkande handen en digital utställ-
ning även 2021. I juni öppnade den biografiska utställ-
ningen Daisy – kronprinsessan Margareta 1882 – 1920 i de 
delar av Kungl. Slottet som var kronprins Gustaf Adolfs 
och kronprinsessan Margaretas bostad. Utställningen rön-
te stor uppskattning med många besökare från Stockholm 
och övriga Sverige. Detta var särskilt glädjande eftersom 
så många utländska besökare uteblev på grund pandemin. 

QR-länk till när Kungen invigde utställningen Daisy. 
Kronprinsessan Margareta 1882-1920 på Kungl. Slottet.

youtube.com/watch?v=8mTu_SRwnkM

http://youtube.com/watch?v=8mTu_SRwnkM
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Kungl. Hovstaternas ekonomi - 
Sammanställning

Intäkts- och kostnadsfördelning 
Hovstaten

Intäkts- och kostnadsfördelning 
Slottsstaten (exkl. Kungl. Djurgårdens förvaltning)

Intäktsfördelning inkl. anslag Intäktsfördelning inkl. anslag

Kostnadsfördelning Kostnadsfördelning

Under året erhöll Kungl. Hov- och slottsstaten 144,9 miljo-
ner kronor (142,9) i ordinarie anslag från Sveriges riksdag. 
Därutöver beviljade regeringen för 2021 en anslagsnivåhöj-
ning på 3 miljoner kronor att disponeras av Slottsstaten, vil-
ket gav ett totalt anslag om 147,9 miljoner kronor. 

För att mildra konsekvenserna av uteblivna intäkter från 
visningsverksamheten på grund av covid-19-pandemin be-
slutade regeringen om ett tilläggsanslag till Slottsstaten på 

30 miljoner kronor. Antalet besök inom visningsverksam-
heten uppgick till knappt 0,2 miljoner, att jämföra med cir-
ka 1,6 miljoner besök i genomsnitt under åren 2015–2019.  
Slottsstatens intäkter från visningsverksamhet och försälj-
ning uppgick till 28,3 miljoner kronor (22,1).

Enligt överenskommelse med regeringen fördelas or-
dinarie anslag med 51 procent eller 73,9 miljoner kronor 
(72,9) till Hovstaten. Dessa medel disponeras av Kammar-
kollegiet och betalas ut engångsvis efter rekvisition av H.M. 
Konungens hovförvaltning. 49 procent av det ordinarie 
anslaget eller 71 miljoner kronor (70) samt anslagsnivåhöj-
ningen på 3 miljoner kronor disponeras av Slottsstaten efter 
beslut av Riksmarskalksämbetet. Anslaget räknades upp 
med 0,89 procent för löne- och prisökningar. Kostnadsök-
ningen för lokala löneavtal blev 1,9 procent. Från och med 
räkenskapsåret 2018 tillämpar Slottsstaten högskolemodel-
len vid avräkning av anslaget.

Hovstaten

Mkr
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Belopp i Mkr 2017 2018 2019 2020 2021

Hovstaten 69,9 71,0 71,7 72,9 73,9

Slottsstaten 67,1 68,2 69,0 70,0 74,0

Totalt 137,0 139,2 140,7 142,9 147,9

Förändring från
föregående år (%)

1,3 1,6 1,1 1,6 3,5

Hovstaten anslagsdel

Slottsstaten anslagsdel

Hovstaten övriga intäkter

Kungl. Djurgårdens förvaltning
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29%
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Heltidstjänster 2017 2018 2019 2020 2021

Hovstaten 69 72 77 76 74

Slottsstaten 149 156 165 163 166

Kungl. Djurgårdens förvaltning 30 32 35 32 32

Totalt Kungl. Hovstaterna 248 260 277 271 272

Könsfördelning tillsvidareanställda

Könsfördelning Kvinnor Män Totalt

Antal 161 140 301

Fördelning % 53 47 100
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Åldersstruktur tillsvidareanställda
Medelåldern är 50 år (49).
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Under året hade Kungl. Hovstaterna sammanlagt 301 tillsvi-
dareanställda medarbetare (302) till antalet, motsvarande 272 
heltidstjänster (271). Även om verksamheten successivt kunde 
öppna upp den 1 juni, innebar nedstängning av verksamheter 
en lägre aktivitetsnivå och antalet timanställda var på en fort-
satt låg nivå även 2021 jämför med ett ”normalår”. Pandemin 
medförde att tillfälliga uppdrag i form av timanställningar, 
bland annat i samband med representationsmiddagar, samt 
i parkerna och inom visningsverksamheten under sommar-
säsongen var fortsatt begränsade. Antalet tillfälliga uppdrag 
motsvarade 42 heltidstjänster (20) på årsbasis och engagerade 
knappt 300 personer mot normalt cirka 500 personer.

Medarbetare – Översikt

Besöksobjekt 2019 2020 2021

Kungl. slottet 922 447 125 432 115 981

Riddarholmskyrkan 49 196 0 2 728

Rosendals slott 2 896 0 0

Drottningholms slott 192 198 17 698 20 119

Kina slott 38 092 2 865 6 082

Tullgarns slott 5 829 0 4 086

Rosersbergs slott 1 907 0 1 948

Ulriksdals slott 3 182 372 0

Gustav III:s paviljong, Haga 1 316 0 0

Gripsholms slott 61 125 27 910 38 921

Strömsholms slott 6 243 0 3175

Hovstallet 16 754 717 1 908

Summa besök 1 301 185 174 994 194 950

Slottskyrkan (fri entré) 406 367 0 0

Totalt 1 707 552 174 994 194 950

Antal besök till de kungliga besöksmålen

Utveckling antal besök 2012–2021
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Hovstatens årsredovisning

Resultaträkning

Anslaget till Hovstaten finansierar Statschefens verksam-
het och Statschefens och Hans familjs kostnader. Rörande 
den verksamhet som bedrivs inom Hovstaten hänvisas till 
verksamhetsberättelsens inledande sidor. Revision utförs 
av extern revisor.  

Systemet med ett samlat anslag för verksamheten samt 
Statschefens och Hans familjs kostnader har sin bakgrund 
i den överenskommelse om ett årligt penningbelopp (”apa-
nage”) till kungens hovhållning som riksdagen, då Rikets 
ständer, och kung Karl XIII  gjorde år 1809/1810. Det är 
denna överenskommelse som än i dag ligger till grund för 
att vare sig Kungen eller någon annan medlem av Kungafa-
miljen erhåller någon lön i traditionell mening från Hovsta-
ten. För det belopp som utgavs för hovhållningen skulle det 
varken krävas någon speciell anhållan eller redogörelse för 
hur medlen använts. I utbyte lämnades vid överenskommel-
sen bland annat kungliga slott och kungsgårdar till staten, 
med förbehåll om dispositionsrätt för vissa av dessa slott, 
inklusive slottens inredning. Lösöret på de kungliga slotten 
utgörs såväl av statlig, stiftelseägd som privat egendom och 
brukas av Kungen både som statschef och privatperson.

Av det totala anslaget till Hovstaten avsätts årligen, efter 
beslut av Kungen, en mindre del i form av ett rambelopp 
till Honom som statschef samt till sådana medlemmar av 
det Kungl. Huset som utför officiella åtaganden på Stats-
chefens uppdrag. Rambeloppet avser kostnader av icke-
officiell karaktär som är förenade med, eller föranleds av, 
det kungliga uppdraget.

Det rådande systemet säkerställer statschefens neutrali-
tet. Om en statschef skulle vara hänvisad till extern finan-
siering från exempelvis organisationer, företag eller pri-

vatpersoner för sina och sin familjs privata omkostnader, 
skulle dennes oberoende kunna ifrågasättas. 

Därtill säkerställer systemet att den svenska monarkin 
inte bygger på förutsättningen att statschefen har en privat 
förmögenhet, utan på demokratiskt fattade beslut i Sveri-
ges riksdag.

Översikt över resultat och ställning
Statschefens, och därmed Hovstatens, verksamhet har även 
under 2021 påverkats påtagligt av covid-19-pandemin. 
Statschefens konstitutionella uppgifter genomfördes på ett 
anpassat och smittsäkert sätt. I stort sett alla övriga planera-
de aktiviteter i form av representation, besök och resor ställ-
des in under första halvåret. Där så var möjligt genomfördes 
i stället Statschefens programverksamhet liksom föregående 
år med hjälp av digitala kommunikations- och mötesplatt-
formar. Under hösten återgick verksamheten successivt och 
två inkommande statsbesök kunde genomföras.

De samlade intäkterna uppgick till 85,7 miljoner kronor 
(86,3). Anvisade medel från staten uppgick till 73,9 mil-
joner kronor (74,7). Kostnadsersättningar utförda tjänster, 
som huvudsakligen avser ersättningar för utförda tjänster 
och uppdrag, minskade med 0,6 miljoner kronor. Posten 
intäkter uppdrag ökade med 0,4 miljoner jämfört med fö-
regående år (not 1).

Kungl. Hovstatens verksamhetsutfall uppgick till 1,3 
miljoner kronor (4,5). Personalkostnaderna uppgick till 
63,2 miljoner kronor (59,5) och övriga driftskostnader 
uppgick till 20,8 miljoner kronor (22,0). 

Investeringarna i materiella anläggningar uppgick till 0,1 
miljoner kronor (0,3) (not 6). 

Belopp i tkr Not 2021 2020

Verksamhetens intäkter

Av staten anvisade medel 73 867 74 664

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 1 11 719 11 329

Intäkter av bidrag 2 124 333

Finansiella intäkter 3 1 0

Summa intäkter 85 711 86 326

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 4, 11 -63 244 -59 466

Övriga driftkostnader 5, 11 -20 825 -21 959

Finansiella kostnader -3 -9

Avskrivningar -326 -354

Summa kostnader -84 398 -81 788

Verksamhetsutfall / Årets kapitalförändring  1 313 4 538
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Balansräkning

Belopp i tkr Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner, inventarier, installationer m.m. 692 920

Summa materiella anläggningstillgångar 6 692 920

Fordringar

Kundfordringar 255 194

Fordringar hos statliga myndigheter 885 203

Övriga fordringar 375 207

Summa fordringar 1 515 604

Periodavgränsningsposter

Förutbetalda kostnader 7 301 204

Summa periodavgränsningsposter 301 204

Kassa och bank

Kassa och bank 18 395 17 901

Summa kassa och bank 18 395 17 901

Summa tillgångar  20 903 19 629

Sammanställning över väsentliga uppgifter

Belopp i tkr 2021 2020 2019 2018 2017

Ränteintäkter

Bank 0 0 0 0 0

Räntekostnader

Övriga lån 0 0 0 0 -1

Arbetskraft och anställda

Antal årsarbetskrafter 80 80 89 84 82

Medeltal anställda kvinnor 51 51 53 48 51

Medeltal anställda män 30 29 36 31 32

Årets kapitalförändring 1 313 4 538 1 246 145 544

Balanserad kapitalförändring 4 705 167 -1 079 -1 224 -1 768

Belopp i tkr Not 2021-12-31 2020-12-31

KAPITAL OCH SKULDER

Kapital

Balanserad kapitalförändring 8 4 705 167

Kapitalförändring enligt resultaträkningen 1 313 4 538

Summa kapital 6 018 4 705

Skulder m.m.

Skulder till statliga myndigheter 9 2 797 3 336

Leverantörsskulder 1 355 1 701

Övriga skulder 2 167 3 351

Summa skulder m.m. 6 319 8 388

Periodavgränsningsposter

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 8 566 6 536

Summa periodavgränsningsposter 8 566 6 536

Summa kapital och skulder  20 903 19 629

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga
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Redovisningsprinciper
Hovstaten omfattas inte av anslagsförordningens (2011:223) bestämmelser, 
om bl.a. prövning av anslagssparande och indragning av anslag, eller andra 
delar av det ekonomiadministrativa regelverket för myndigheter under reger-
ingen. Den verksamhet som Hovstaten bedriver omfattas ej heller av lagen 
(2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. Kammarkollegiet utbetalar 
anvisade statliga medel engångsvis efter rekvisition.
 Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Förordningen (2000:605) om 
årsredovisning och budgetunderlag med undantag av föreskriften i 3 kap. om 
resultatredovisning.
 Alla anskaffningar med en ekonomisk livslängd om minst tre år och ett 
anskaffningsvärde överstigande ett halvt prisbasbelopp redovisas som 
anläggnings tillgång. På anskaffningsvärdet görs en linjär avskrivning utifrån 
den bedömda ekonomiska livslängden. Avskrivningar påbörjas månaden efter 
att inventarien har tagits i drift. Generell avskrivningstid är fem år. Data- och 
teleutrustning avskrivs över tre år.
 Leverantörsfakturor som inkommit efter 2022-01-12 är periodiserade som 
upplupna kostnader. Leverantörsfakturor understigande 25 tkr periodiseras ej. 
 Någon lön till medlemmarna av det Kungl. Huset eller den Kungl. Familjen 
utgår ej.

Tilläggsupplysningar och noter

Värderingsprinciper
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges 
nedan. Kundfordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed 
de beräknas inflyta. Intäkter och kostnader har periodiserats enligt god redovis-
ningssed.

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid 2021 2020

Total sjukfrånvaro 1,97 2,97

Andel långtidssjuka (60 dagar eller mer) 52,50 57,71

Kvinnor 2,49 3,35

Män 1,04 2,34

Anställda 29 år eller yngre 7,14 5,11

Anställda 30 - 49 år 1,79 5,71

Anställda 50 år eller äldre 1,42 0,44

Not Belopp i tkr 2021 2020

1 Intäkter av avgifter och andra ersättningar

Merparten av intäkterna för Hovstaten är kostnadsersättningar avseende
tjänster Hovstaten utför till andra organisationer inom Kungl. Hovstaterna.
Tjänsterna som avses är bl.a. inom områden som ledning, ekonomi,
personal, information och administration. Det är främst åt Slottsstaten,
Kungl. Djurgården och de kungliga stiftelserna som dessa tjänster utförs.

Hyror och arrenden 652 444

Uppdrag 560 128

Kostnadsersättningar för utförda tjänster 9 619 10 178

Övriga intäkter 888 579

Summa intäkter av avgifter och andra ersättningar 11 719 11 329

2 Intäkter av bidrag

Sysselsättningsbidrag och arbetsmarknadsstöd 124 333

Summa intäkter av bidrag 124 333

3 Finansiella intäkter

Valutakursvinster 1 0

Summa finansiella intäkter 1 0

4 Kostnader för personal

Löner -41 568 -40 512

Sociala avgifter -18 508 -17 097

Periodisering av upplupen övertids-, löne- samt 
semesterlöneskuld

-962 -129

Övriga personalkostnader -2 206 -1 728

Summa personalkostnader -63 244 -59 466

Not Belopp i tkr 2021 2020

5 Övriga driftkostnader  

Reparationer och underhåll -611 -353

Driftkostnader -728 -912

Skatter -86 -73

Resor och uppehälle -1 409 -1 393

Representation -86 -70

Information -120 -367

Inköp av varor -1 759 -2 446

Förbrukningskostnader -8 461 -7 763

Köpta tjänster -7 565 -8 582

Summa övriga driftkostnader -20 825 -21 959

6 Materiella anläggningstillgångar

Maskiner, inventarier, installationer m.m.

Ingående anskaffningsvärde 2 908 2 732

Återförda ackumulerade anskaffningsvärden avseende 
årets sålda/utrangerade inventarier

-24 -142

Årets inköp 98 318

Summa ackumulerade anskaffningsvärden 2 982 2 908

Ingånde ackumulerade avskrivningar -1 988 -1 698

Återförda ackumulerade avskrivningar avseende årets 
sålda/ utrangerade inventarier

24 64

Årets avskrivningar -326 -354

Summa ackumulerade avskrivningar -2 290 -1 988

Summa bokfört värde 692 920
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Not Belopp i tkr 2021 2020

7 Förutbetalda kostnader

Programlicenser/support 185 136

Övrigt 116 68

Summa förutbetalda kostnader 301 204

8 Balanserad kapitalförändring

Balanserat resultat 167 -1 079

Resultat föregående år 4 538 1 246

Summa balanserad kapitalförändring 4 705 167

9 Skulder till statliga myndigheter

Leverantörsskulder 776 1 750

Arbetsgivaravgifter 1 154 1 045

Löneskatt 219 186

Mervärdesskatt 648 355

Summa skulder till statliga myndigheter 2 797 3 336

10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupen övertidsskuld 110 87

Upplupen löneskuld 477 245

Upplupen semesterlöneskuld 3 939 3 540

Sociala avgifter för upplupen övertids-, löne- samt 
semesterlöneskuld

2 109 1 802

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 931 862

Summa upplupna kostnader  
och förutbetalda intäkter

8 566 6 536

11 Rambelopp

Av anslaget till Hovstaten avsätts årligen Rambelopp avseende kostnader 
av icke-officiell karaktär som är förenade med eller föranleds av det Kungliga 
upp draget.

Följande personer erhåller rambelopp för sin roll i Kungl. Huset:

Statschefen med Gemål 8 000 -

Tronföljaren med Gemål 4 500 -

Prins Carl Philip & Prinsessan Sofia 1 100 -

13 600 -

Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens 
kostnader, intäkter och H.M. Konungens hovförvaltning - Kungl. Hovstatens 
ekonomiska ställning. 

Stockholm 18 februari 2022

Fredrik Wersäll
Riksmarskalk  
 
 
 

Jan Lindman
Överintendent 
 
Hovstaten revideras av Evy Jakobsson, PwC.  
Revisionsberättelsen har avgivits 2022-03-18.

I Rambeloppet ingår:
- del av kostnader för boende vid kungliga residens, inklusive viss service i hushållet, 
- del av bil- och transportkostnader,
- vissa säkerhetskostnader,
- kläder för offentlig representation,
- andra privata kostnader.
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Slottsstatens årsredovisning

Inledning och bakgrund
Slottsstatens verksamhet omfattar huvudsakligen vård och 
underhåll av det kungliga kulturarvet i form av slott, parker 
och lösöre samt visningsverksamhet. Slottsstaten finansie-
ras dels genom det statliga anslaget, dels med hyres- och 
arrendeintäkter samt till betydande del av intäkter från vis-
ningar av de kungliga slotten och försäljning i slottsbodar. 
Revision utförs av Riksrevisionen. 

Kungliga Husgerådskammaren med Bernadottebibliote-
ket svarar för förvaltning, underhåll och vård av det statliga 
lösöret på de kungliga slotten. Vidare ansvarar ämbetet för 
att hålla samtliga slott möblerade samt för ommöbleringar 
i samband med Statschefens officiella åtaganden och pro-
gramverksamhet. 

Ståthållarämbetet ansvarar för bevakning och skötsel 
av de kungliga slotten med tillhörande byggnader, parker, 
trädgårdar, vattenområden och skogar. Ståthållarämbetet 
ansvarar dessutom för IT- och telekommunikationsfrågor 
samt säkerhetsfrågor vid de kungliga slotten i nära samar-
bete med garnisonsavdelningar och Säkerhetspolisen. 

Slottsstaten påverkades även detta år av covid-19-pan-
demin. Det medförde att besöksverksamheten vid de kung-
liga slotten helt var stängd under perioden januari - maj, 
men kunde därefter öppna upp i begränsad omfattning 
från den 1 juni 2021. Visningsverksamheten är normalt 
sett betydande och omfattar bland annat konserter och ut-
ställningar på olika teman, guidade visningar på flera språk 
och barn- och ungdomsaktiviteter samt försäljnings- och 
cafeverksamhet. Ett aktivt arbete bedrivs också för att på 
flera sätt öka kunskapen om, och tillgängligheten till, det 
kungliga kulturarvet. Intresset av att ta del av kulturarvet 
är stort från allmänheten, utländska besökare samt forskare 
och institutioner. 

Antalet besökare ökade med 11 procent från 175 tu-
sen till 195 tusen, vilket medförde att entré- och försälj-
ningsintäkterna ökade med 4,2 miljoner kronor. Årets be-
söksantal uppgick endast till 12 procent av besöksantalet 
2019 då antalet besökare uppgick till 1,6 miljoner. Även 
under inledningen av år 2021 gällde fortsatt anställnings-
stopp, neddragningar och omplaneringar inom alla delar 
av Slottsstatens verksamhet, främst inom visnings- och 
parkverksamheten. Under hösten upphävdes anställnings-
stoppet till vissa delar.

Översikt över resultat och ställning
Från och med verksamhetsåret 2018 beslutade regeringen 
att högskolemodellen skall tillämpas för avräkning mot an-
slag. Förändringarna som följer av principen för högskolor 
innebär att inga egenintjänade intäkter läggs till anslaget 
och att endast utgifter motsvarande de månadsvisa ansla-
gen avräknas mot utgifterna.

Enligt Regleringsbrevet inför budgetår 2021, 1:1 ap.2, 
uppgick anslaget för Kungl Slottsstaten till 74,0 miljoner 

kronor. Den 9 december 2021 beslutade regeringen om en 
ändring av regleringsbrevet och beviljade ett tilläggsanslag 
på 30,0 miljoner kronor för att möta konsekvenserna av 
uteblivna intäkter från visningsverksamheten. Totalt anslag 
för år 2021 uppgick därmed till 104,0 miljoner kronor. Un-
der 2021 uppgick Slottsstatens kostnader för säkerhetshö-
jande åtgärder till 1,4 miljoner kronor (3,4). 

Kungl. Slottsstatens samlade intäkter (inkl. anslaget och 
tilläggsanslaget) uppgick till 149,5 miljoner kronor (149,3). 
Kostnaderna ökade med 4 procent till 162,9 miljoner kro-
nor (156,1 ). Verksamhetsutfallet uppgick till -13,4 miljoner 
kronor (-6,8).

Försäljningsintäkterna i slottsbodar och cafeer ökade 
med 30 procent till 8,5 miljoner kronor (6,5). Intäkter från 
hyror och arrenden ökade med 11 procent och uppgick till 
8,0 miljoner kronor (7,3). Det statliga anslaget höjdes med 
2,2 miljoner kronor som kompensation för pris- och löne-
omräkning. 

Personalkostnaderna ökade med 6,5 miljoner kronor till 
108,5 miljoner kronor (102,0). Ökningen förklaras av att 
verksamheten upphävde det generella anställningsstopp, 
främst inom visnings- och parkverksamheten, som inför-
des föregående år. Reserveringarna för upplupen lön och 
semester ökade med 0,6 miljoner kronor (0,3).

Övriga driftskostnader ökade till 46,5 miljoner kronor 
(45,8). Avskrivningarna uppgick till 6,8 miljoner kronor (7,1). 

Investeringar i maskiner och immateriella tillgångar 
uppgick till 0,1 miljoner kronor (0,9). Investeringar i bygg-
nader och mark 0,0 miljoner kronor (1,4). Låneskulden 
amorterades med 0,3 miljoner kronor (0,3). 

Belopp i tkr Not 2021 2020

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 103 971 111 736

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 1 43 410 35 772

Intäkter av bidrag 2 2 074 1 783

Finansiella intäkter 0 10

Summa intäkter 149 455 149 301

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 3 -108 514 -102 032

Kostnader för lokaler -791 -943

Övriga driftkostnader 4 -46 521 -45 770

Finansiella kostnader -222 -242

Avskrivningar -6 844 -7 076

Summa kostnader -162 892 -156 063

Verksamhetsutfall / Årets kapitalförändring  -13 437 -6 762

Resultaträkning
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Balansräkning

Belopp i tkr Not 2021-12-31 2020-12-31

KAPITAL OCH SKULDER

Kapital

Statskapital 13 11 410 17 996

Balanserad kapitalförändring 14 34 061 33 722

Kapitalförändring enligt resultaträkningen -13 437 -6 762

Summa kapital 15 32 034 44 956

Skulder m.m.

Lån 16 7 173 6 100

Skulder till statliga myndigheter 4 241 3 113

Leverantörsskulder 3 684 5 782

Övriga skulder 1 685 1 457

Summa skulder m.m. 16 783 16 452

Periodavgränsningsposter

Upplupna kostnader 17 10 528 10 610

Oförbrukade bidrag 18 1 643 1 798

Övriga förutbetalda intäkter 2 514 1 613

Summa periodavgränsningsposter 14 685 14 021

Summa kapital och skulder  63 502 75 429

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga

Belopp i tkr Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar

Rättigheter och andra immateriella  
anläggningstillgångar 5 0 0

Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader, mark och annan fast egendom 6 17 328 18 242

Maskiner, inventarier, installationer m.m. 7 6 163 11 994

Summa materiella anläggningstillgångar 23 491 30 236

Finansiella anläggningstillgångar

Långfristiga fordringar hos myndigheter 8 11 108 10 594

Summa finansiella anläggningstillgångar 11 108 10 594

Varulager m.m.

Varulager 9 8 600 9 576

Summa varulager m.m. 8 600 9 576

Fordringar

Kundfordringar 1 847 2 683

Fordringar hos statliga myndigheter 2 087 2 122

Övriga fordringar 349 4

Summa fordringar 4 283 4 809

Periodavgränsningsposter

Förutbetalda kostnader 10 1 170 1 341

Övriga upplupna intäkter 500 313

Summa periodavgränsningsposter 1 670 1 654

Avräkning med statsverket

Avräkning med statsverket 11 0 0

Summa avräkning med statsverket 0 0

Kassa och bank

Behållning räntekonto hos Riksgäldskontoret 12 680 621

Kassa och bank 13 670 17 939

Summa kassa och bank 14 350 18 560

Summa tillgångar  63 502 75 429

Redovisning mot anslag 

Belopp i tkr

Kungl. Hov- och Slottsstaten 1:1 ap. 2 Ingående
överföringsbelopp

Årets tilldelning
enl. regleringsbrev

Totalt
disponibelt belopp

Utgifter Inkomster Utgående
överföringsbelopp

Anslagspost 2 0 103 971 103 971 -103 971 0 0

Anslagsredovisning
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Belopp i tkr 2021 2020 2019 2018 2017

Övriga lån

Låneskuld 7 173 6 100 6 413 6 745 7 077

Ränteintäkter

Riksgäldskontoret 0 0 0 0 0

Bank 0 0 0 0 0

Räntekostnader

Riksgäldskontoret 0 0 1 3 11

Övriga lån 221 239 229 221 231

Anslagskredit 

Beviljad 50 000 50 000 0 0 4 110

Utnyttjad anslagskredit 0 0 0 0 0

Arbetskraft och anställda

Antal årsarbetskrafter 195 177 232 219 207

Driftkostnad per årsarbetskraft 799 841 831 834 849

Medeltal anställda kvinnor 102 91 118 108 103

Medeltal anställda män 93 86 114 108 102

Årets kapitalförändring -13 437 -6 762 125 -5 815 5 024

Balanserad kapitalförändring 34 061 33 722 27 716 26 779 12 682

varav Grusmedelsfonden 11 108 10 594 10 288 9 860 9 376

Sammanställning över väsentliga uppgifter

Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Förordningen (2000:605) om 
årsredovisning och budgetunderlag med undantag av föreskriften i 2 kap. 4§ om 
resultatredovisning. 

Från och med 2018 sker redovisning mot anslag med samma belopp som de 
månatliga utbetalningarna till skillnad mot tidigare år då utgifter för verksam-
heten avräknades det budgetår till vilken utgiften hänförde sig.

Alla anskaffningar med en ekonomisk livslängd om minst tre år och ett anskaf-
fningsvärde på minst ett halvt prisbasbelopp redovisas som anläggningstillgång.

På anskaffningsvärdet görs en linjär avskrivning utifrån den bedömda ekono-
miska livslängden. Avskrivningen görs halvårsvis.

Generell avskrivningstid är fem år. Data- och teleutrustning samt programli-
censer avskrivs dock på tre år. Inköp av äldre kvalitetsmattor avskrivs på tio år. 
Kulturtillgångar är ej föremål för avskrivning. Ombyggnad och förbättringar av 
byggnader och markanläggningar avskrivs på 30 år.

En bedömning har gjorts att använda brytdatum 2022-01-07 för leverantörs-
fakturor och alla inkommande leverantörsfakturor efter det datumet är periodis-
erade som upplupna kostnader. Leverantörsfakturor understigande  
25 tkr periodiseras ej. 

Tilläggsupplysningar och noter
 
Värderingsprinciper
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat 
anges nedan. Kundfordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp 
varmed de beräknas inflyta. Intäkter och kostnader har periodiserats enligt god 
redovisningssed.

Kungsgårdens byggnader och markområden som ingår i dispositionsrätten och 
som förvaltas av Riksmarskalksämbetet genom Ståthållarämbetet, redovisas 
endast med förbättringsutgifter i balansräkningen eftersom staten är fastighets-
ägare. Aktuella taxeringsväden redovisas i not.

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid 2021 2020

Total sjukfrånvaro 3,41 3,74

Andel långtidssjuka (60 dagar eller mer) 43,51 23,11

Kvinnor 4,11 4,85

Män 2,68 2,59

Anställda 29 år eller yngre 1,84 1,96

Anställda 30 - 49 år 3,81 3,79

Anställda 50 år eller äldre 3,14 3,85
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Not Belopp i tkr 2021 2020

1 Intäkter av avgifter och andra ersättningar

Entré- och visningsintäkter 19 832 15 656

Försäljning slottsbodar 8 465 6 520

Hyror och arrenden 8 042 7 254

Skogsbruk, uppdrag, försäljning övrigt 1 721 1 841

Reavinst vid försäljning av inventarier 16 0

Övriga intäkter 5 334 4 501

Summa intäkter av avgifter och andra ersättningar 43 410 35 772

2 Intäkter av bidrag

Arealersättning, miljöstöd samt stöd för ekologisk odling 263 270

Driftbidrag enskild väg 65 37

Sysselsättningsbidrag och arbetsmarknadsstöd 33 183

Ersättning för höga sjuklönekostnader 98 781

Bidrag till Musik på Gripsholm 213 180

Bidrag till Bernadottebiblioteket 592 225

Bidrag till utställningen Daisy  
- Kronprinsessan Margareta 1882-1920

800 0

Övriga bidrag 10 107

Summa intäkter av bidrag 2 074 1 783

3 Kostnader för personal

Lön -73 660 -70 171

Sociala avgifter -33 277 -30 198

Periodisering av upplupen övertids-, löne- samt  

semesterlöneskuld

-591 -661

Övriga personalkostnader -986 -1 002

Summa personalkostnader -108 514 -102 032

4 Övriga driftkostnader

Reparationer och underhåll -4 398 -4 841

Driftkostnader -7 655 -7 534

Skatter -334 -344

Information -3 382 -2 588

Inköp av varor -1 934 -1 701

Inköpskostnad för sålda varor -4 091 -2 664

Förbrukningskostnader -3 140 -2 747

Köpta tjänster -21 146 -23 193

Övriga driftkostnader -441 -158

Summa driftkostnader -46 521 -45 770

Not Belopp i tkr 2021 2020

5 Rättigheter och andra immateriella  
anläggningstillgångar

Ingående anskaffningsvärde 912 912

Återförda ackumulerade anskaffningsvärden avseende 
årets sålda/utrangerade anläggningstillgångar

0 0

Årets inköp 0 0

Summa ackumulerade anskaffningsvärden 912 912

Ackumulerade avskrivningar -912 -890

Återförda ackumulerade anskaffningsvärden avseende 

årets sålda/utrangerade anläggningstillgångar

0 0

Årets avskrivningar 0 -22

Summa ackumulerade avskrivningar -912 -912

Bokfört värde 0 0

6 Byggnader, mark och annan fast egendom

Ingående anskaffningsvärde 27 416 26 011

Återförda ackumulerade anskaffningsvärden avseende 
årets sålda/utrangerade anläggningstillgångar

0 0

Årets anskaffningar 0 1 405

Summa ackumulerade anskaffningsvärden 27 416 27 416

Ingående ackumulerade avskrivningar -9 174 -8 307

Återförda ackumulerade avskrivningar avseende årets 

sålda/utrangerade anläggningstillgångar

0 0

Årets avskrivningar -914 -867

Summaa ackumulerade avskrivningar -10 088 -9 174

Bokfört värde 17 328 18 242

Taxeringsvärde Kungsgården

Lantbruksenhet 172 612 179 082

Hyreshus 3 269 3 269

Summa taxeringsvärde 175 881 182 351

7 Maskiner, inventarier, installationer m.m.

Ingående anskaffningsvärde 70 492 70 277

Återförda ack. anskaffningsvärden avs. årets sålda/
utrangerade anl.

-2 226 -670

Årets inköp 140 885

Summa ackumulerade anskaffningsvärden 68 406 70 492

Ingående ackumulerade avskrivningar -58 498 -52 981

Återförda ackumulerade avskrivningar avseende årets 
sålda/ utrangerade anläggningstillgångar

2 186 670

Årets avskrivningar -5 931 -6 187

Summa ackumulerade avskrivningar -62 243 -58 498

Bokfört värde 6 163 11 994

8 Andra långfristiga värdepappersinnehav

Aktier/andelar

Bokfört värde Grusmedelsfonden 11 108 10 594

Marknadsvärde Grusmedelsfonden 25 329 21 666

9 Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt den
så kallade först-in först-ut-principen respektive verkligt värde. Inkurans-
risker har därvid beaktats.
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Not Belopp i tkr 2021 2020

10 Förutbetalda kostnader

Arrenden 39 39

Bevakningstjänster 0 104

Tele-/dataabonnemang 230 230

Hyra IT/växel 50 55

Support/serviceavtal 851 798

Annonsering/trycksaker 0 115

Övrigt 0 0

Summa förutbetalda kostnader 1 170 1 341

11 Avräkning med statsverket

Anslag i räntebärande flöde

Ingående balans 0 0

Redovisat mot anslag 103 971 111 736

Anslagsmedel som tillförts räntekonto -103 971 -111 736

Tillgång/Skuld avseende anslag i räntebärande 

flöde

0 0

12 Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret

Redovisningen är inte upplagd på ett sådant sätt 
att det framgår huruvida saldot på kontot utgörs av 
anslagsmedel eller avser egna intäkter.

Behållning på räntekonto 680 621

13 Statskapital

Immateriella anläggningstillgångar ingående  
i statskapital, se not 5

0 0

Materiella anläggningstillgångar ingående i statskapital 18 583 24 096

Låneskuld, se not 16 -7 173 -6 100

Summa statskapital 11 410 17 996

14 Balanserad kapitalförändring

Balanserat resultat 23 127 17 428

Föregående års resultat -6 762 125

Årets förändring av statskapital 6 586 5 574

Delsumma 22 951 23 127

Bokfört värde Grusmedelsfonden, se not 8 11 108 10 594

Summa balanserad kapitalförändring 34 061 33 722

Jag bedömer att den interna styrningen och kontrollen vid verksamheten har 
varit betryggande under den period som årsredovisningen avser.

Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens re-
sultat samt av kostnader, intäkter och Kungl. Slottsstatens ekonomiska ställning.

Stockholm 18 februari 2022

Fredrik Wersäll
Riksmarskalk

Slottsstaten revideras av Riksrevisionen. 
Revisionsberättelsen har avgivits 2022-03-18.
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Not Belopp i tkr 2021 2020

16 Lån

Ingående låneskuld 6 100 6 413

Nyupptagna lån 1 406 0

Årets amorteringar -333 -313

Låneskuld 7 173 6 100

Låneram 19 000 19 000

17 Upplupna kostnader

Upplupen övertidsskuld 547 478

Upplupen löneskuld 515 193

Upplupen semesterlöneskuld 6 070 6 040

Sociala avgifter för upplupen övertids-, löne- samt 

semesterlöneskuld

3 148 2 978

Upplupna räntekostnader 1 1

Övriga upplupna kostnader, (ej anslagsavräknade 

leverantörsfakturor)

247 920

Summa upplupna kostnader 10 528 10 610

18 Oförbrukade bidrag

Förväntas tas i anspråk inom 6 månader.

Förvaltning av bibliotek och arkiv 579 946

Förvaltning av inventarier 678 489

Musik på Gripsholm 117 103

Övrigt 269 260

Summa oförbrukade bidrag 1 643 1 798

15 Förändring av kapitalet

Statskapital

Balanserad 
kapitalförändring, 

anslagsfinansierad 
verksamhet

Grusmedelsfond-
kapital

Kapitalförändring 
enligt resultat-

räkningen Summa

Utgående balans 2020 17 996 23 127 10 594 -6 762 44 956 

Ingående balans 2021 17 996 23 127 10 594 -6 762 44 956 

Föregående års kapitalförändring -6 762 6 762 0

Grusmedelsfondkapital 514 514

Årets kapitalförändring -6 586 6 586 -13 437 -13 437

Summa årets förändring -6 586 -176 514 -6 675 -12 923 

Utgående balans 2021 11 410 22 951 11 108 -13 437 32 034 
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Kungl. Djurgårdens förvaltnings årsredovisning
Kungl. Djurgårdens förvaltnings ändamål
Kungl. Djurgårdens förvaltning, KDF, förvaltar sedan 
1809-1810 Kungens enskilda dispositionsrätt till Kungl. 
Djurgården. I uppgiften ingår att värna, vårda och visa dess 
natur- och kulturvärden, samt att fortsatt utveckla området 
för boende och besökare. I detta syfte sköter KDF park och 
natur samt gator och vägar inom området. KDF förvaltar 
även hyresfastigheter och upplåter mark till såväl privatper-
soner som institutioner. Verksamheten finansieras helt med 
de intäkter förvaltningen genererar, som uteslutande får an-
vändas till ”Djurgårdens förbättring och förskönande”.

Information om verksamheten
Verksamhetsåret 2021 inleddes i skuggan av pandemin 
med fortsatta nedstängningar hos många hyresgäster och 
arrendatorer med koppling till besöksnäringen, något som 
även påverkade KDF. Till sommaren lättade myndighe-
ternas restriktioner och mycket återgick till mer normal 
verksamhet. Det nygamla namnet Djurgårdsstrand invig-
des av stadsbyggnadsborgarrådet, vilket inledde parkens 
högsäsong. Runt Rosendal fortsatte restaureringen av 
slotts parken och där placerades det andra fasta verket i 
den kungliga skulpturpark som skapas i samarbete med 
Prinsessan Estelles kulturstiftelse. Under 2021 rustades 
även strandpromenaden längs Brunnsviken. En entréplats 
anlades vid Hakberget och vid Stora Skuggan byggdes 
en utelektionssal. Mindre underhållsåtgärder utfördes på 
många fastigheter och ett nytt system för felanmälan utar-
betades. Evenemangen var få, men till sommaren flyttade 
starten av Gotland runt till Galärparken och i december 
invigdes en skridskopark vid Källhagen. Fokus låg, som 
föregående år, på att hålla Djurgården helt och rent, tryggt 
och snyggt.

Översikt över resultat och ställning
De totala intäkterna, inklusive finansiella poster, ökade 
med 19,8 miljoner kronor till 151,5 miljoner kronor (131,7). 
Ökningen förklaras bland annat av en fortsatt positiv ut-
veckling avseende hyror och arrenden, samt färre hyres-
reduceringar på grund av pandemin än under fjolåret. 
Den enskilt viktigaste förklaringen är dock de ökade par-
keringsintäkterna. De förklaras både av besöks näringens 
återhämtning och av att många sökt sig ut i parken under 
pandemin och då ofta, på myndigheternas inrådan, av-
stått från kollektivtrafiken. I några fall har även p-platser 
upplåtits direkt till aktörer på Djurgården för att under-
lätta för deras personal under rådande restriktioner. 

Årets resultat uppgick sammanlagt till 33,5 miljoner 
kronor (14,5). Ökningen från föregående år beror, för-
utom ovanstående faktorer, även på att större fastighets- 
och markåtgärder inom ordinarie verksamhet fått anstå på 
grund av pandemin. 

Övriga förhållanden
Det egna kapitalet uppgick vid årets slut till 116,5 miljoner 
kronor (82,8), varav Djurgårdsfonden utgjorde 8,6 miljo-
ner kronor (8,4). KDF är sedan 1990-talet ansluten till det 
statliga pensionssystemet, vars avgifter finansieras genom 
den löpande verksamheten. Den av KDF återstartade 
detalj planeringen av Beckholmen och Storängsbotten har 
fortsatt under året. Detsamma gäller, av andra aktörer än 
KDF, initierade planprojekt för utveckling av Gröna Lund 
och Hasselbacken samt för ett nytt torn i Lill-Jansskogen. 
Dessa projekt har väckt stor medial uppmärksamhet.

Resultaträkning

Belopp i tkr 2021 2020 2019 2018 2017

Rörelsens intäkter 151 478 131 699 153 369 146 593 133 801

Rörelsens kostnader 118 011 117 193 164 475 185 475 113 818

Årets resultat 33 467 14 506 -11 106 -38 882 19 983

Antal anställda 39 34 41 40 37

Flerårsöversikt

Beträffande resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och 
balansräkning med tillhörande noter.

Belopp i tkr Not 2021 2020

Intäkter

Hyres- och arrendeintäkter 102 429 93 952

Övriga rörelseintäkter 1 48 259 37 020

Summa intäkter 150 688 130 972

Rörelsens kostnader

Fastighetskostnader 2 -65 851 -66 796

Övriga externa kostnader 3 -23 762 -24 814

Personalkostnader 4 -25 132 -22 483

Avskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar

-3 261 -3 098

Summa kostnader -118 006 -117 191

Rörelseresultat 32 682 13 781

Resultat från finansiella poster

Resultat från övriga värdepapper och 
fordringar som är anläggningstillgångar

5 790 727

Räntekostnader och liknande  
resultatposter

6 -5 -2

Summa finansiella poster 785 725

Årets resultat  33 467 14 506
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Balansräkning

Belopp i tkr Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Pågående ny-, till- och ombyggnader 7 0 1 736

Byggnader och mark 8 8 085 5 515

Maskiner och inventarier 9 6 079 7 756

Summa materiella anläggningstillgångar 14 164 15 007

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav 10 25 002 25 097

Summa anläggningstillgångar 39 166 40 104

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 12 658 7 493

Övriga fordringar 5 430 4 511

Förutbetalda kostnader och 11 1 737 2 475

upplupna intäkter 

Summa kortfristiga fordringar 19 825 14 479

Kassa och bank 102 631 70 192

Summa omsättningstillgångar 122 456 84 671

SUMMA TILLGÅNGAR  161 622 124 775

Belopp i tkr Not 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Fondkapital 8 640 8 432

Balanserade medel 74 364 59 857

Årets resultat 33 467 14 506

Summa eget kapital 12 116 471 82 795

Skulder m.m.

Lån 13 284 0

Leverantörsskulder 6 343 7 751

Övriga skulder 4 853 4 697

Uppl kostnader och förutbetalda intäkter 14 33 671 29 532

Summa kortfristiga skulder 45 151 41 980

S:A EGET KAPITAL OCH SKULDER  161 622 124 775

Ställda panter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga

Belopp i tkr 2021 2020 2019 2018 2017

Övriga lån

Låneskuld 284 0 0 0 0

Räntekostnader

Övriga lån 1 0 0 0 0

Arbetskraft och anställda

Antal årsarbetskrafter 39 34 41 40 37

Driftkostnad per årsarbetskraft 2 942 3 356 3 948 4 578 3 032

Medeltal anställda kvinnor 14 12 13 11 11

Medeltal anställda män 25 22 28 29 26

Årets resultat 33 467 14 506 -11 106 -38 882 19 983 

Eget kapital 83 004 68 289 79 189 117 921 97 756 

varav Djurgårdsfonden 8 640 8 432 8 225 8 075 7 894 

Sammanställning över väsentliga uppgifter
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Allmänna redovisningsprinciper
Kungl. Djurgårdens förvaltning bytte redovisningsprinciper år 2020 och tillämpar 
därefter Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag (FÅB) 
med undantag för 3:e kapitlet om resultatredovisning. Hyresintäkter redovi-
sas i den period uthyrningen avser. Leverantörsfakturor understigande 25 tkr 
periodiseras ej.

Värderingsprinciper
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om inget annat anges 
nedan. Kundfordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed 
de beräknas inflyta. Kungl. Djurgårdens förvaltning tillämpar de statliga redovis-
ningsprinciperna vilket  medför  att alla större ny-, till- och ombyggnader samt 
större markanläggningar aktiveras  som en tillgång i balansräkningen, se not 8.

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
Belopp i tkr om inget annat anges.

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid 2021 2020

Total sjukfrånvaro 2,69 4,73

Andel långtidssjuka (60 dagar eller mer) 0,00 0,00

Kvinnor 2,32 3,14

Män 2,89 5,59

Anställda 29 år eller yngre 2,43 7,10

Anställda 30 - 49 år 2,57 4,49

Anställda 50 år - 2,77 4,60

Not Belopp i tkr 2021 2020

1 Övriga rörelseintäkter

Parkeringsverksamhet 44 984 35 260

Övrigt 3 275 1 760

Summa övriga rörelseintäkter 48 259 37 020

2 Fastighetskostnader

Nedanstående projekt ingår i det totala beloppet för 
fastighetskostnader och avser löpande underhåll och 
klassificeras därmed inte enligt redovisningsprinciperna 
för aktivering av ny-, till- och ombyggnader. 

Gatubelysning markanläggningar 3 782 4 851

Rosendalsvägen 37-39 1 976 209

Lill-Janshuset 1 625 1 629

Blockhusringen 30 1 078 10

Verkstadslängan Fisksjöängsvägen 1 046 541

Båthallen Djurgårdsv 54-56 1 018 13

Strandpromenad Brunnsviken 442 1 295

Pannhuset Beckholmen 63 1 374

Strandskoning Junibacken 0 2 512

Kajen Galärvarvet 0 1 007

Övr löpande fastighetskostnader (drift och underhåll) 54 821 53 355

Summa fastighetskostnader 65 851 66 796

3 Övriga externa kostnader

Förbrukningskostnader 4 471 3 222

Fordonskostnader 926 1 264

Inköpta tjänster 16 953 17 253*

Övrigt 1 412 3 075*

Summa externa kostnader 23 762 24 814

* 2020 års jämförelsesiffror har justerats p g a 
omklassificering av konton enligt ny kontoplan fr o m 
2021. Totalbeloppet i not 3 Övriga externa kostnader 
är dock oförändrat.

Not Belopp i tkr 2021 2020

4 Anställda och personalkostnader

Antal årsarbeten 39 34

Varav män 65% 63%

Löner och sociala kostnader

Lön 16 366 14 781*

Sociala kostnader 5 562 4 490

Pensionskostnader 2 357 2 119

Övrigt 847 1 093*

Summa anställda och personalkostnader 25 132 22 483

* 2020 års jämförelsesiffror har justerats p g a 
omklassificering av konton enligt ny kontoplan fr o m 
2021. Totalbeloppet i not 4 Löner och sociala kost-
nader är dock oförändrat.

Någon ersättning till styrelseledamöter, VD eller 
motsvarande befattningshavare har ej utgått under 
2021.

   

5 Resultat från övriga värdepapper och  
fordringar som är anläggningstillgångar

Utdelningar 291 158

Räntor 150 282

Realisationsresultat vid försäljningar 349 287

Summa resultat från övriga värdepapper och  
fordringar som är anläggningstillgångar

790 727

6 Räntekostnader och liknande resultatposter

Räntekostnader -5 -2

Summa räntekostnader och liknande resultatposter -5 -2

7 Pågående ny-, till- och ombyggnad

Ingående anskaffningsvärden 1 736 0

Nyanskaffningar 0 1 736

Aktiveringar -1 021 0

Återfört till resultaträkningen -715 0

Summa pågående ny-, till- och ombyggnad 0 1 736

Bokfört värde 0 1 736
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Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resul-
tat samt av kostnader, intäkter och Kungl. Djurgårdens förvaltnings ekonomiska 
ställning.

Stockholm den 18 februari 2022 

Fredrik Wersäll
Riksmarskalk

Kungl. Djurgårdens förvaltning revideras av Riksrevisionen.  
Revisionsberättelsen har avgivits 2022-03-18.

12 Eget kapital

Balanserat 
resultat

Djurgårds- 
fonden

Resultat enligt 
resultaträkningen Summa

Utgående 
balans 2020

59 857 8 432 14 506 82 795 

Ingående  
balans 2021

59 857 8 432 14 506 82 795 

Föregående  
års resultat

14 506 -14 506 0

Djurgårdsfonden 208 208

Årets resultat 33 467 33 467 

Summa årets 
förändring

14 506 208 18 961 33 675 

Utgående 
balans 2021

74 364 8 640 33 467 116 471 

Not Belopp i tkr 2021 2020

8 Byggnader och mark

Ingående anskaffningsvärden 5 515 0

Aktiveringar från pågående ny- till och ombyggnad 1 021 0

Årets anskaffningar 1 733 5 515

Avyttringar och utrangering 0 0

Summa byggnader och mark 8 269 5 515

Ingående ackumulerade avskrivningar 0 0

Återförda ackumulerade avskrivningar avseende 
årets sålda/utrangerade anläggningar

0 0

Årets avskrivningar -184 0

Summa akumulerade avskrivningar -184 0

Bokfört värde 8 085 5 515

Kungl. Djurgårdens förvaltning förfogar enligt den 
Kungliga dispositionsrätten över fastigheter på 
norra och södra Djurgården. 

Taxeringsvärde

Småhus/tomt för småhus 436 516 464 860

Hyreshus bostäder/tomt för hyreshus 411 222 411 222

Hyreshus lokaler 320 119 320 119

Industri/elproduktionsenhet 26 078 26 078

Summa taxeringsvärde 1 193 935 1 222 279

9 Maskiner och inventarier*

Ingående anskaffningsvärden 29 839 29 393

Nyanskaffningar 1 401 551

Avyttringar och utrangering -25 -105

Summa maskiner och inventarier 31 215 29 839

Ingående ackumulerade avskrivningar -22 083 -19 090

Återförda ackumulerade avskrivningar avseende 
årets sålda/utrangerade anläggningar

24 105

Årets avskrivningar -3 077 -3 098

Summa akumulerade avskrivningar -25 136 -22 083

Bokfört värde 6 079 7 756

* I årets anskaffningar ingår ett finansiellt leasing-
avtal som per den per den 31 december 2021 
uppgår till restvärde 295 tkr exkl. moms.

10 Andra långfristiga värdepappersinnehav

Aktier/andelar bokfört värde

Djurgårdsfonden 8 641 8 432

SEB Värdepappersdepå 16 361 16 665

Summa andra långfristiga värdepappersinnehav 25 002 25 097

Djurgårdsfonden, marknadsvärde 10 398 8 972

SEB Värdepappersdepå, marknadsvärde 20 714 18 258

Summa andra långfristiga värdepappersinnehav 31 112 27 230

Not Belopp i tkr 2021 2020

13 Lån*

Ingående låneskuld 0 0

Nyupptagna lån 418 0

Årets amorteringar -134 0

Summa lån 284 0

* Avser ett avtal för finansiell leasing, se även not 9.

14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupen övertidsskuld 88 72

Upplupen löneskuld 40 0

Upplupen semesterlöneskuld 1 031 893

Sociala avgifter för upplupen övertids-, löne- 502 429

samt semesterlöneskuld

Fakturerade hyror och arrenden  
avseende nästkommande år

30 251 26 335

Övriga poster 1 759 1 803

Summa upplupna kostnader  
och förutbetalda intäkter

33 671 29 532

11 Förutbetalda kostnader  
     och upplupna intäkter

Förutbetalda försäkringar 542 517

Övriga förutbetalda kostnader 284 1 536

Upplupna bränsleintäkter från hyresgäster 167 29

Övriga upplupna intäkter 744 393

Summa förutbetalda kostnader  
och upplupna intäkter

1 737 2 475
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