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Till Näringsdepartementet    
  

Ev diarienr: Ds 2015:35   
 
 
 

Remissvar: Investeringsstöd för anordnande av 
hyresbostäder och bostäder för studerande, Ds 
2015:35 
Bakgrund 
Sveriges Tandläkarförbunds Studerandeförening har fått möjlighet att lämna 
synpunkter på Ds 2015:35, Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder 
och bostäder för studerande. Ett investeringsstöd föreslås bland annat på 
grund av att studenter har svårt att etablera sig på bostadsmarknaden, då den 
nuvarande bostadssituationen utgör ett hinder för tillväxt och utveckling.  

Ungefär 90 % av Sveriges tandläkarstudenter är medlemmar i Sveriges 
Tandläkarförbunds Studerandeförening. Föreningens syfte är att främja 
medlemmarnas fackliga, sociala och ekonomiska intressen. Därmed ingår 

frågor gällande boende för organisationens medlemmar.  

Sveriges Tandläkarförbunds Studerandeförenings synpunkter 
Vi ställer oss positiva till förslaget om statligt stöd till investeringar för 
anordnande av bostäder för studerande. Vi delar Näringsdepartementets 
uppfattning om att bristen på bostäder sänker Sveriges tillväxt och försvårar 
möjligheten för studenter att flytta till respektive utbildningsort. 
Tillgängligheten på bostäder behöver anpassas till urbaniseringen, i synnerhet 
för att främja och underlätta för studenterna att utbilda sig vid högskola eller 
universitet.  

Vi har dock inte kompetensen att avgöra om investeringsbidraget skulle leda 
till de önskade resultaten eller om detta förslag är det mest effektiva sättet att 
stimulera byggandet av studentbostäder. 

Investeringsstöd vid byggande av studentbostäder 
Enligt Näringsdepartementets förslag skulle en ökning av bostadsbyggande ske 
vid ett införande av statligt investeringsstöd för byggande av studentbostäder. 
Sveriges Tandläkarförbunds Studerandeförening ser detta förslag som mycket 
gynnsamt för såväl studenter som samhället i stort. Vid en ökning av antalet 
bostäder i närheten av universitet, högskolor samt annan eftergymnasial 
utbildning skulle valmöjligheterna för studenter gällande utbildning samt 
utbildningsort öka. 
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Investeringsbidraget skulle även kunna jämna ut socioekonomiska skillnader. 
Då fler bostäder inte bara påverkar utbudet i antal utan även skulle kunna 
hjälpa till med att pressa ner rådande bostadspriser. Ytterligare ett resultat 
skulle kunna vara bättre hälsa för studenterna då de slipper stressa upp sig 
inför terminsstarter gällande boendesituationen. Även faktumet att staten 
uppmärksammar studenternas arbete kan ha positiva effekter. Slutligen skulle 
även ett ökande av studentbostäder underlätta för internationella studenter 
att finna studentboende i Sverige.  

Tandläkarutbildningen  
I Näringsdepartementets förslag anges Stockholm, Göteborg samt Malmö vara 
de städer som är i störst behov av fler studentbostäder. Då 
tandläkarutbildningen bedrivs i dessa tre städer samt Umeå ligger en 
bostadssatsning i de städerna i enlighet med Sveriges Tandläkarförbunds 
Studerandeförenings intresse.   
 

Med vänlig hälsning 

Sveriges Tandläkarförbunds Studerandeförening  

 

 

 

Helen Taheri 

 Ordförande Sveriges Tandläkarförbunds Studerandeförening 
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