
   Stiftelsen 
   Helgo Zettervalls fond  

Ekonomiskt bidrag till behövande arkitekter och efterlevande 

Instruktion 

Vem får söka? 

Fonden lämnar ekonomiskt bidrag till svenska högskoleutbildade arkitekter 
som på grund av ålder eller sjukdom behöver hjälp. Arkitekten ska vara svensk 
medborgare och ha fått utbildning eller arbetat i Sverige under minst fem år.  

Bidrag lämnas även till hjälpbehövande änkor/änklingar och efterlevande minderåriga barn 
efter arkitekter med nämnda kriterier. Maximalt belopp som utdelas per sökande är  
47 600 kr. 

Ansökan 

Sök enligt blanketten och bifoga en levnadsbeskrivning. Ansökan skall innehålla 
redogörelse för sökandens, samt makes/makas/sambos fastställd förvärvsinkomst. Vid 
ansökan för efterlevande minderåriga barn efter arkitekter med nämnda kriterier redogörs 
även för vårdnadshavares/förälders fastställda förvärvsinkomster. Ange också om bidrag 
från andra fonder/stiftelser erhållits och de förhållanden i övrigt som åberopas för 
bidraget. Redogörelse skall styrkas genom kopior av examensbevis*, läkarintyg, 
slutskattebesked. 

*Om examensbevis sänts till stiftelsen tidigare, så ange det i blanketten.

Genom ansökan om bidrag betraktas uppgiftslämnandet som ett samtycke till 
personuppgiftsbehandling enligt personuppgiftslagen (GDPR) 

Ansökan sänds till:  
Stiftelsen Helgo Zettervalls fond 
c/o Statens fastighetsverk 
Box 2263 
103 16 STOCKHOLM 

Ansökan ska vara Statens fastighetsverk tillhanda senast den 22 oktober 2021. 
Besked i ärendet lämnas i december 2021.  

Om du har frågor kontakta: 
Stina Ländin, Statens fastighetsverk 
Telefonnummer: 010-478 76 06
E-post: zettervall@sfv.se

Stiftelsen Helgo Zettervalls fond  
c/o Statens fastighetsverk, Box 2263, 103 16  STOCKHOLM 

Tel vxl: 010-478 70 00 



 Ansökningsblankett 
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Stiftelsen Helgo Zettervalls fond  
c/o Statens fastighetsverk Box 2263, 103 16  STOCKHOLM 

Tel vxl: 010-478 70 00 

Sökande 
 Namn Personnummer 

 Bostadsadress Postadress 

E-postadress Telefonnummer 

 Arkitekt  Änka/änkling till arkitekt  Efterlevande barn till arkitekt 
 Om änka/änkling eller efterlevande barn till arkitekt 
 Arkitektens namn    Personnummer 

Arkitektexamen 
 Examensår Universitet/högskoleutbildning     

Examensbevis från universitet/högskola  Medlem i SAR 

Fastställd taxerad inkomst samt tillgångar 
Sökande 

2020 2019 
Make/maka/sambo och föräldrar om sökande är minderårig 

2020 2019 
Hushållets disponibla tillgångar (aktier och kapital) 

2020 2019 

Erhållit bidrag från andra fonder/stiftelser år 2020, 2019 
Fond/stiftelse Belopp År 

Redogörelse – om omfattande hänvisa till personligt brev 
Förhållande i övrigt som åberopas, arkitekts hälsotillstånd mm. 

Bilagor 
Obligatoriska bilagor:  Examensbevis    

 Slutskattebesked
 Läkarintyg vid sjukdom 

Övriga bilagor: 

Sökandes underskrift  
Ort, datum    

Namnteckning:   

Genom ansökan om bidrag betraktas uppgiftslämnandet som ett samtycke till personuppgiftsbehandling enligt 
personuppgiftslagen (GDPR).

 Examensbeviss   
 Slutskattebesked
 Läkarintyg vid sjukdom 
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Stiftelsen Helgo Zettervalls fond  
c/o Statens fastighetsverk Box 2263, 103 16  STOCKHOLM 

Tel vxl: 010-478 70 00 

Dataskyddsförordningen (GDPR) 

Samtycke  

Uppgiftslämnandet, genom ansökan om bidrag, betraktas som ett samtycke till 
personuppgiftsbehandling enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).  

Information om hantering av personuppgifter i Stiftelsen Helgo Zettervalls fond 

Ändamålen med hantering av personuppgifter  
I villkoren för Stiftelsen Helgo Zettervalls fond har styrelsen angivit vilka villkor som skall vara 
uppfyllda för att bidrag skall kunna erhållas. 

För att på ett rättvist sätt kunna sammanställa och jämföra de olika sökandes behov av 
bidrag måste stiftelsens kansli registrera och behandla de personuppgifter som lämnas i 
ansökan. Personuppgifterna används såsom underlag för beslut om bidrag.  

Stiftelsekansliet lagrar dina personuppgifter för framtida kommunikation med sökande samt 
underlag för utbetalningar av bidrag och för att underlätta för kommande ansökningar.  

Kategorier av uppgifter som ska behandlas  
Stiftelsen Helgo Zettervalls fond behandlar följande uppgifter: fullständigt namn, 
personnummer, adress, e-post, telefonnummer, genomgången utbildning, hushållets 
ekonomi, ev. läkarintyg och utdrag från försäkringskassan.  

I det personliga brevet som kan ingå i bidragsansökan beskriver du som sökande dina 
förhållanden, som inte tillräckligt belyses genom svar på frågorna i ansökningsformuläret. 
Härvid går du som sökande ofta in på frågor rörande det egna hälsotillståndet eller 
närståendes hälsotillstånd. Dessa uppgifter skyddar SFV mot obehörig åtkomst genom bl.a. 
lösenord och fysiskt skydd.  

Kategorier av mottagare av uppgifterna  
Informationen om dig sammanställs i SFV:s system och skyddas på ett sätt att obehöriga 
inte kan ta del av uppgifterna. Samtlig information är endast tillgängligt för de personer som 
arbetar med bidragsverksamheten inom Stiftelsen Helgo Zettervalls fond och lämnas inte ut 
till någon annan. 

Registerutdrag  
Du har rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till 
oss, få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig.  

Rättelse  
Du har rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter. 

Frivilligt  
Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss. Uppgifterna är dock nödvändiga för 
vår prövning av bidragsansökan.  
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Kontakta oss 
Vårt mål är att alltid ge dig enkel och korrekt information om hur vi använder dina 
personuppgifter. På SFV är din personliga integritet viktig för oss och vi arbetar ständigt med 
förbättringar för att du alltid ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. 

Om du har frågor om hur vi använder dina personuppgifter är du välkommen att kontakta vårt 
Dataskyddsombud Magnus Peterson, telefon 010-478 7000 eller dataskyddsombudet@sfv.se. 

Datainspektionen är ansvarig för tillsyn enligt dataskyddslagstiftning. Om du anser att det 
förekommer felaktig hantering av personuppgifter kan du framställa klagomål till 
Datainspektionen.

Personuppgiftsansvarig: 
Statens fastighetsverk, Box 2263, 103 16  STOCKHOLM 
Orgnr: 202100-4474, sfv@sfv.se 

mailto:dataskyddsombudet@sfv.se
http://www.datainspektionen.se/
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