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Angående Stockholms skyltprogram och urbana frizoner 
 
Precis som vid byggnationer så krävs det bygglov för att sätta upp en skylt i Stockholm. 
Detta gäller tillfälliga skyltar, permanenta skyltar, skyltar målade på fasad, större flaggor med 
reklam, stor reklam på markiser m.m. Bygglovet bedöms utifrån stadens skyltprogram, vilket 
i detalj reglerar skyltningen i Stockholm. Utifrån skyltprogrammet fattar 
Stadsbyggnadsnämnden sitt beslut om vilka skyltar som ska få placeras i staden. 
 
I bygglovsförfarandet prövas följande aspekter (vilka är utförligt beskrivna i det 29-sidiga 
skyltprogrammet): 
 
• Hänsyn till stads- och landskapsbilden samt platsens natur och kulturvärden. 
• Formen och färgens lämplighet för skylten som sådan, samt helhetsverkan. 
• Skyltens form och placering får inte inverka menligt på trafiksäkerheten, eller på annat 
  sätt medföra fara eller betydande olägenhet. 
• Skyltens konstruktion ska ha en betryggande bärförmåga, stadga och beständighet. 
 
De två senare punkterna är inte mycket att orda om, men de två första, estetiska punkternas 
självklarhet bör enligt oss ifrågasättas. Det finns en utpräglad syn att skyltar och nya 
byggnader ska ”smälta in” i det befintliga Stockholm. Detta gör att Stockholm blivit en 
kulturhistoriskt intakt stad, men också aningen tråkig. Exempelvis har det fått effekten att vi 
har väldigt få neonskyltar. Många politiker vurmar för de gamla byggnaderna och de gamla 
skyltarna, men få presenterar idéer för hur vi ska få nya spektakulära inslag från idag. 
 
I Centerpartiet tror vi att det finns plats för både det gamla och det nya i Stockholm. Vi menar 
att nya inslag ska ha en naturlig plats i staden, vid sidan av och mitt bland de byggnader och 
skyltar som vi vant oss vid. För att skapa en mer tillåtande skyltpolitik föreslår vi att staden 
utser en eller flera urbana frizoner för uppsättandet av skyltar. I dessa frizoner ska man bortse 
från rådande krav vad gäller hänsyn till stadsbild, natur- och kulturvärlden. Ambitionen är att 
det, precis som i många andra storstäder ska växa fram en lysande skyltplats i Stockholm. 
Intressanta platser att pröva är Klarabergsgatan/Drottninggatan, Sergelgatan eller korsningen 
Sveavägen/Kungsgatan. 
 
 
Per Ankersjö (C), Gruppledare Kommunfullmäktige 
Lukas Forslund (C), Stadsbyggnadsnämnden 


