
Skärmdumpar till fotnoter rörande brev- och e-postsvar 

 

4 Lösöresstrategin 

 
4.1 Vem äger vad? 
Kammarkollegiet, e-postsvar 2014-11-20 10:05 av Camilla Karlström. 

 

 

Kammarkollegiet, Dnr 2.6.3-4741-13, e-postsvar 2013-11-11 14:58 av arkivarie Camilla 
Karlström. 



 

Svaret saknas hos författaren. 

 

 

4.2 Gustaf VI Adolfs privata lösöre 
Kungl. Hovstaterna, Kungl. Husgerådskammaren, e-postsvar 2011-11-16 14:47 och 2011-11-23 

13:59 av intendent Leila Tuuli. 

 



 

 

 

Enligt hovet började besöksgrupper med slottsguide släppas in sannolikt redan på 1920-talet. 
1976 infördes fri rundvandring. Kungl. Hovstaterna, Ståthållarämbetet, Avdelningen för 
publik verksamhet, e-postsvar 2014-12-17 12.40 av intendent Christian Buchberger. 



 

 

 

Om en ny tillgång eller skuld blir känd sedan en bouppteckning förrättats eller om något annat 
fel i bouppteckningen upptäcks, kan en tilläggsbouppteckning förrättas. Det finns ingen 
preskriptionstid för skyldigheten att förrätta en tilläggsbouppteckning. Att en tillgång 
värderats för lågt är normalt inte grund för tilläggsbouppteckning, har Skatteverket svarat och 
hänvisar till Högsta domstolens arvsskattemål NJA 1981 s. 300. Skatteverket, SV: Privat-
Bouppteckning ID:16MBSKV696076, e-postsvar mån 2016-07-11 13:36 av skatteombud 
Robin Widén Endrell. 



 

 

 

4.4 Bernadotteska familjestiftelserna 
Regeringskansliet, Statsrådsberedningen, e-postsvar 2012-02-28 14:08 av Jon Millarp. 

 



 

 



 

 
 

Efter Statsrådsberedningens svar att stiftelserna var en intern angelägenhet för hovet frågades 

via e-post om regeringen visste vilka de Bernadotteska familjestiftelserna är. 

Statsrådsberedningen svarade inte. Efter ett halvår och tre skriftliga påminnelser svarade 

Statsrådsberedningen fortfarande med tystnad. Efter ytterligare två månader och en 

påminnelse inkluderande en hänvisning till offentlighetsprincipen, förvaltningslagen och 

Regeringskansliets etiska riktlinjer, svarade kanslirådet Louise Hallquisth i ett e-postsvar 

2012-09-25 16:35 att ”de svar som kunnat ges redan har givets”. 



 

 



 
 

Istället föreslog Skatteverket att höra med Länsstyrelsen. Men inte heller den myndigheten 

hade några uppgifter om stiftelsen. Skatteverket, Övrigt ID:12MBSKV121304, e-postsvar 

2012-02-14 09:12 av Cathelene Swärdh. Länsstyrelsen Stockholm, e-postsvar 2014-02-18 

08.38. 

 



 

 
 

Inte heller Kammarkollegiet har påträffat något ärende om stiftelsen. Skatteverket, Sv: Privat-

Föreningar & Stiftelser ID:15MBSKV12701, e-postsvar 2015-01-09 11:28 av Juhani 

Ruohonen Eriksson. Länsstyrelsen Stockholm, SV: Stiftelsen Prinsessan Sofia Albertina, e-

postsvar 2015-01-07 15:51. Kammarkollegiet, Advokatfiskalsenheten, e-postsvar 2015-01-14 

08:42 av advokatfiskal Ingemar Carlsson. 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

4.5 Stiftelseegendomen och skatteminimeringen 
När Finansdepartementet tillfrågades kontaktades internt flera personer på Skatteavdelningen. 
Men ingen kunde svara på frågan varför departementet hänvisade till Skatteverket. Även 
Skatteverket saknade kännedom om i vilken omfattning befrielse eller nedsättning av 
arvsskatt beviljats enligt bestämmelsen. Finansdepartementet, Brevsvar, Dnr. Fi2014/4541: 
arvs- och gåvoskattelagen, e-postsvar 2015-01-15 09:42 av Catrin Arhusiander. Skatteverket, 
SV: Privat-Övriga frågor ID: 14MBSKV917575, e-postsvar 2014-12-11 09:01 av Lisa 
Johansson. 



 

 



 

 



 

 

 

4.6 Fler fördelar med familjestiftelser 
Kammarkollegiet, e-postsvar 2015-02-23 16:31 av Bill Martens. 

 



 

 



 

 

Enligt Skatteverket ändrade Föreningen Stiftelser i Samverkan adress den 10 mars 2016 till 
Box 3615, 103 59 Stockholm. Skatteverket, Privat-Adressuppgifter FL201800358232, e-
postsvar 2018-03-13 13:10 av Anneli samt 2018-03-17 10:12 och 12:44  av Lena. 

Se 3.4 Välgörenhetsstiftelserna. 

 

Regeringskansliet, Justitiedepartementet, Personalenheten, e-postsvar 2014-04-24 08:55 
av kanslisekreterare Ann-Katrine Eriksson. Henning Isoz – Stiftelsetjänst, 
www.stiftelsetjanst.nu, länk: http://stiftelsetjanst.nu, hämtat 2014-04-19. 

 



 

 

Skatteverket, e-postsvar 2014-04-23 15:14 av Ulf Olsson. 

 

 

Skatteverket tillfrågades om en familjestiftelse med en bestämd fysisk person som 
förmånstagare och med tillgångar endast bestående av lös egendom – exempelvis ett par 
tavlor – och som inte har några inkomster, behöver lämna självdeklaration och ha ett 
organisationsnummer. Skatteverket svarade: ”Är det fråga om en familjestiftelse så ska 
den ha ett organisationsnummer. Ditt exempel med en familjestiftelse som har lös 
egendom i form av ett par tavlor, så måste även denna lämna en inkomstdeklaration. 
Även om det inte finns något att skatta för. Den måste också givetvis ha ett 



organisationsnummer.” Skatteverket, ID:14MBSKV326956 ID:14MBSKV361928, e-
postsvar 2014-04-29 15:45 av Ulf Olsson samt www.skatteverket.se, Skatteregler – 
stiftelser, Familjestiftelser, länk: 
https://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/foreningar/stiftelser/driva/skatteregler
.4.70ac421612e2a997f85800047285.html, hämtat 2014-07-19. 

 

 

Enligt de offentliga registren existerar Konung Oscar II: stiftelse liksom Konung Gustaf 
V och Drottning Victorias stiftelse, men inte som familjestiftelser. Båda är 
allmännyttiga med koppling till Varbergs kommun respektive Frimurarorden. Konung 
Gustaf V:s stiftelse verkar över huvud taget inte existera i offentliga register. Enligt 
Skatteverket ingår samtliga stiftelser med adress Stockholms slott alternativt Kungliga 
slottet i redovisningen från www.allabolag.se, en svensk förmedlingstjänst för 
företagsinformation. Inte heller i det registret eller på allabolag.se finns de tre 
familjestiftelserna med. Skatteverket, Servicejouren, Sv: Företag-Ideella föreningar & 
stiftelser ID:14MBSKV564596, e-postsvar 2014-07-29 09:06 av Maria Ahlenius. 
Skatteverket, e-postsvar 2014-10-15 13:13 av Nils-Olov Nordström. 



 

 

 

Statistiska centralbyrån, Företagsregistret, Avdelning för datainsamling från företag och 
organisationer, e-postsvar 2014-07-04 09:48 av Liss Andersson. 



 

 



 

 

 

Stiftelsen fanns varken i Skatteverkets basregister eller i stiftelseregistret. Inte heller i 
SCB:s register. Varken Länsstyrelsen i Stockholm eller Kammarkollegiet har påträffat 
något ärende i diariet om stiftelsen. Skatteverket, Servicejouren, Sv: Privat-Föreningar 
& Stiftelser ID:15MBSKV12701, e-postsvar 2015-01-09 11:28 av Juhani Ruohonen 
Eriksson. SCB, Företagsregistret, e-postsvar 2015-01-29 10:28 av Berit Andersson. 
Länsstyrelsen Stockholm, e-postsvar 2015-01-07 15:51. Kammarkollegiet, 
Advokatfiskalenheten, e-postsvar 2015-01-14 08:42 av advokatfiskal Ingemar Carlsson. 



 
I övrigt se 4.4 Bernadotteska familjestiftelserna. 

 

Skatteverket, servicejouren, SV: Företag-Ideella föreningar & stiftelser 
ID:15MBSKV168956, e-postsvar 2015-03-11 14:12 av skatteintendent Ulf Cederqvist. 

 



 

 

 

Inte ens statliga Fideikommissnämnden känner till antalet bestående fideikommiss. 
Nämndens tjänstemän har sammanställt vad de känner till, men ser det som ett 
arbetsmaterial och hade i april 2014 inte presenterat det för nämnden. Enligt 
sammanställningen fanns vid den tiden 26 bestående fideikommiss samt tre 
fideikommiss under avveckling. Mindre än en handfull av de bestående fideikommissen 
är lösöresfideikommiss. Fideikommissnämnden, e-postsvar 2014-02-13 08:45 och 
2014-04-03 09:01 av föredragande Bill Martens. 



 

 

 

 

4.7 Statens vård av kungafamiljens samlingar 
Med undantag för cirka 200 föremål som testamenterades av Karl XV till Nationalmuseum, är 
resterande lösegendom som förvaltas av Husgerådskammaren enskild på Ulriksdals slott. 
Nationalmuseum, Konsthantverk och design, e-postsvar 2014-02-07 15:48 av Intendent 
Micael Ernstell. Kungl. Hovstaterna, Kungl. Husgerådskammaren, e-postsvar 2014-01-27 
18:50 av förste intendent Lars Ljungström. 



 

 



 

 

Enligt Husgerådskammaren finns den statliga egendomen på museislotten Gripsholm, 
Strömsholm, Gustav III:s paviljong på Haga, Kina slott samt visningsdelen på 
Drottningholms slott. De största samlingarna finns på Stockholms slott. Kungl. Hovstaterna, 
Kungl. Husgerådskammaren, e-postsvar 2014-01-27 18:50 av förste intendent Lars 
Ljungström. 

Se ovan. 

 

Enligt Kammarkollegiets inventarieförteckningar summeras den statsägda bildkonsten på 
Stockholms slott till några tiotal objekt. Utöver det har Nationalmuseum ett statligt ägar- och 
förvaltningsansvar för 29 målningar, 15 porslinsföremål och en marmorskulptur. 
Nationalmuseum, e-postsvar 2014-02-07 14:53 av Intendent Stellan Ellboj. 



 

 

Vad Fastighetsverket ”kan se så har totalt investerats 48,7 miljoner kronor under åren 1996 
och 1997 för magasinet i Dammtorp”. Driftskostnaderna var 2013 ”cirka 211 000 kronor per 
år inklusive värme, vatten och el”. Statens fastighetsverk, e-postsvar 2014-02-13 11:27 av 
fastighetschef Kungliga slott Johan Zetterberg. 

 



 

 

Frågan rörde hur mycket Husgerådskammaren skickar räkning på och inte hur mycket 
statschefen tar av apanaget till räkningarna. Kungl. Husgerådskammaren, e-postsvar 2014-03-
24 11:27 av förste intendent Lars Ljungström. 

 

 

Slottsstatens revisor kan inte säga vad som idag ingår i de övriga intäkterna, men skriver att 
generellt innehåller ”posten t.ex. ersättning från Kungl. Djurgårdens Förvaltning för utförda 
tjänster, reavinster vid försäljning av inventarier samt ersättning för porto och frakt.” 
Riksrevisionen, e-postsvar 2014-03-13 14:02 med bilagd tjänsteanteckning 2014-03-07 av 
Ansvarig revisor Staffan Nyström. 



 

 



 

 

I hovets finansieringsdimmor ingår även stiftelsen De Kungliga Lösöresstiftelsernas 
Underhållsfond. Enligt Skatteverket bildades stiftelsen 1983. Men mer information än så har 
inte verket. Stiftelsen har inte nämnts av Husgerådskammaren, men kan antyda en 
medvetenhet om problemet med att lösöresstiftelserna aldrig tillfördes pengar för förvaltning 
och vård. Redan när de tre stiftelserna bildades var deras samlingar vårdkrävande. 
Underhållsfonden kan därför ha bildats för den dagen egendomsstiftelsernas vård inte längre 
finansieras med statsmedel. Skatteverket, Övrigt ID:12MBSKV66763, e-postsvar 2012-01-25 
13:47 av Cathelene Swärdh. 

 



 

 

 

 

4.8 Systematisk privatisering 
Kungl. Hovstaterna, Kungl. Husgerådskammaren, e-postsvar 2014-01-27 18:50 av förste 
intendent Lars Ljungström. 

Se 4.7 Statens vård av kungafamiljens samlingar. 

 



Enligt Kammarkollegiet ingår smyckena och juvelerna ”i dagens läge inte i samlingen av 
riksregalier”. Kammarkollegiet kan heller inte hitta smyckena i förteckningarna över den 
statliga lösegendomen på de kungliga slotten. Kammarkollegiet, e-postsvar 2014-03-19 10:20 
och 2014-03-20 12:31 av Camilla Karlström. 

 

 



 

 

Kungl. Hovstaterna, Kungl. Husgerådskammaren, e-postsvar 2014-03-24 11:27 av förste 
intendent Lars Ljungström. Eftersom hovet har originalet och Kammarkollegiet en duplett av 
inventarieförteckningen borde åtminstone hovet ha smyckena förtecknade, men det säger 
hovet inget om. 

Se 4.7 Statens vård av kungafamiljens samlingar. 

 

Regeringskansliet, Socialdepartementet, Enheten för statlig förvaltning, e-postsvar 2014-08-
25 16:22 av ämnesråd Lena Westin. 

 



 

Kungl. Hovstaterna, Kungl. Husgerådskammaren, e-postsvar 2014-11-13 14:43 av förste 
intendent Lars Ljungström. 

 

 



 

 

 

Eller som en jurist i Regeringskansliet svarar på frågan om instruktionen fortfarande gäller: 
”1809 års regeringsform ställde hovet under Konungens enskilda styrelse och gav honom rätt 
att bestämma över sitt hov. En instruktion inom hovet ingår således inte i ”dagens offentliga 
rättsordning såsom Thomas Lyrevik uttrycker sig. Dvs. det är statschefen som ger uppdrag till 
hovet, detta återfinns inte i lag eller förordning”. Regeringskansliet, e-postsvar 2014-11-18 
10:32 av Lena Westin. 



 

 

En bild som även bekräftas av kungahusets hemsida idag som redovisar hur de Bernadotteska 
familjestiftelserna ”nästan uteslutande äger lösöre som brukas i de Kungliga hovstaternas 
verksamhet”. Ett annat skäl är att hovet inte fört in sina modernare bruksföremål. Det handlar 
om ”enklare kontorsmöbler” som Husgerådskammaren anser ”inte har några ekonomiska 
värden att tala om”. Hovets skäl till att de inte förts in är ”att Slottsstatens ekonomi räknas 
som statliga pengar och därmed blir även inköp för den rent praktiska driften statlig egendom 
och en del av dispositionsrätten”. Svaret är Grönköpingsmässigt. Hemlighållandet beror 
sannolikt på att man inte ska förstå hur mycket kungarna äger i sin förvaltning. Eller för att 
jämförelser inte ska kunna göras med andra statliga verksamheters inventariebestånd. 
Husgerådskammarens svar är dock tydlig på en punkt. Hovstatens ekonomi och 
inventarieförvärv räknas inte som statliga. Kungl. Hovstaterna, Kungl. Husgerådskammaren, 
e-postsvar 2014-03-24 11:27 av förste intendent Lars Ljungström. 

Se 4.7 Statens vård av kungafamiljens samlingar. 

 

 

4.9 Juvel- och smyckesamlingarna 

Någon utförselansökan för porträttet känner Nationalmuseum inte till. Antingen hade 
målningen sedan länge funnits i utlandet eller att någon gjort bedömningen att porträttets 
värde understeg de 20 000 kronor som utgör gränsvärdet för ansökan om utförsel. 
Nationalmuseum, e-postsvar 2015-05-12 11:55 av intendent Anders Bengtsson. 



 

 

 

 

4.10 Lyxlivet, släktförsörjningen och republikförsäkringen 
Statens fastighetsverk, e-postsvar 2016-01-06 08:17 av fastighetschef Lennart von Quanten. 



 

 



 

 
 


