
Redogörelse för samrådsremiss kring riktlinjer för skyltar  
 
Samrådsremiss pågick till och med 2015-03-09 efter beslut om samrådsremiss i Byggnadsnämnden 
2015-03-12. Materialet har funnits tillgängligt på Byggnadskontoret och på kommunens hemsida 
under remisstiden. Informations- och diskussionsmöte anordnades för företagarna 17 februari och 
Byggnadskontoret deltog på Företagarna i Perstorps månadsmöte 3 mars.  
Diskussionen rörde bl.a. möjligheten att ha kvar s.k. gatupratare och huruvida skyltdekor på 
glasfönster ska vara bygglovpliktigt eller inte. Riktlinjerna har reviderats så att gatupratare får finnas i 
centrummiljön, men de ska placeras intill fasad och vara tillgänglighetsanpassade. Skyltdekor på 
fönsterglas bedöms inte som bygglovpliktigt, men bör följa riktlinjerna. Riktlinjerna för markiser har 
också förtydligats. 
 
Kommunstyrelsen anser att företagens namn ska kunna stå på markiserna. Gällande fönster borde 
företagen få exponera det de önskar utan att bygglov ska krävas. Trottoarpratare borde tillåtas under 
förutsättning av fri gångbana om minst 1,8 meter kan hållas. Vepor borde tillåtas utan bygglov. 
Affischering på egen egendom borde vara tillåtet. 
 
Byggnadskontorets kommentar: Det är möjligt enligt riktlinjerna att företagsnamnen kan stå på 
markisernas nederkant. Förslaget om bygglovplikt för dekorklistring i fönster har tagits bort. 
Förslaget om förbud mot trottoarpratare likaså. Byggnadskontoret anser att vepor ska vara 
bygglovpliktiga eftersom de får stor inverkan i stadsbilden. Ang. affischering så har riktlinjerna 
modifierats så att de är mer i samklang med ordningsföreskrifterna. 
 
Räddningstjänsten framför: Räddningstjänsten har inget att erinra mot de föreslagna riktlinjerna för 

skyltar, eftersom det fanns med hantering av gasol till terrassvärmare och liknande uppvärmning och 

matlagning. 

Handikapporganisationerna i Perstorp framför att markiser 2.2.: Bör vara samma regler för markiser 

i riktlinjer för skyltar som i den lokala ordningsstadgatan 9 paragrafen. Alt. så bör det stå att det är 

reklam på markisen. Andra typer av skyltar sid 8: I den lokala ordningsstadgan så finns det 

anvisningar om hur s.k. trottoarpratare ska se ut och i riktlinjerna står att de är förbjudna. Vad gäller? 

Handikapporganisationerna anser att de bör kunna förbjudas och att polisen ska kunna beslagta 

dem. När det gäller blomkrukor etc. vid entréer till butik så vill vi att dessa ska vara i kontrast till 

underlaget 0,4 NCS samt att det inte finns snubbelrisk för synsvaga. När det gäller marschaller 

utanför butiker/trottoarer så vill vi att de inte får placeras längs med trottoarkanter, längs med 

naturliga ledstråk. Det är stor risk att synsvaga som följer dessa kan skada sig. Det är olämpligt att 

visa ”förbjudna” skyltar etc. Bättre att visa ”tillåtna” skyltar. 

Byggnadskontorets kommentar: Riktlinjerna har modifierats så att de bättre stämmer överens med 

ordningsstadgan. Det innebär bl.a. att gatupratarna får vara kvar, men med utformningskrav. Ang. 

blomkrukor etc. så har riktlinjerna reviderats. Synpunkten ang. bilden på ”otillåtna” skyltar” 

tillgodoses, dvs bilden tas bort. 

Polismyndigheten finner förslaget till riktlinjer för skyltar som väl genomarbetat. Till viss del önskas 

att vissa delar i förordet formuleras om till något mer lättfattligt och lättläst. Även i viss mån i 

riktlinjerna gällande fasadskyltar. Till viss del uppfattas texten som väl komprimerad och det blir 

jobbigt att läsa. I övrigt ställer sig polismyndigheten positiv till förslaget och tillstyrker det. 

Byggnadskontorets kommentar: Byggnadskontoret har redaktionellt sett över texten för att göra den 

mer lättläst. 



Hans Kokk, High Proit AB framför: Vad är syftet med dessa riktlinjer? Anser man idag att det är sådan 

aktivitet i centrum att man måste styra upp hur de företag som satsar i Perstorp skyltar? Jag tycker i 

princip att det är bra riktlinjer ni tagit fram men är det inte fel signal att sätta riktlinjer på detta i tider 

då många flyr kommunen och samtidigt en stor andel invånare inte har så stor köpkraft? I en 

kommun som Perstorp får man som företagare använda sig av alla medel man kan komma åt för att 

förmedla dina budskap, att driva t ex butik i Perstorp, kräver både skicklighet och ödmjukhet.  Förstår 

att i ett större samhälle med massor av butiker kan detta vara problem men i Perstorp!!! Vad är 

mängden här? Är inte varje försök av affärsmannaskap en viktig del av att trygga samhällets 

fortlevnad? Därför, en viktig punkt i detta måste vara; Vad är syftet med riktlinjerna? 

Byggnadskontorets kommentar: Skyltningen styrs till stor del av plan- och bygglagen och kräver 

ibland andra tillstånd som markupplåtelse från kommunen och/eller polistillstånd. Det är viktigt att 

det finns entydiga riktlinjer som förhoppningsvis underlättar för företagarna att veta vad som gäller. 

Det finns möjlighet för den enskilda kommunen att tolka lagstiftningen där lagstiftningen inte ger 

tydlig vägledning. Till viss del ges möjlighet att ta hänsyn till ortsspecifika förutsättningar. Det är 

viktigt att Perstorps riktlinjer inte upplevs som alltför styrande och hämmande för företagande, 

varför företagarnas synpunkter på innehållet är mycket viktiga. Förhoppningsvis leder riktlinjerna till 

en mer estetiskt och funktionellt bättre centrummiljö som tar hänsyn till tillgänglighet för 

funktionshindrade m.m. En attraktiv centrummiljö kan också bidra till ökad köpkraft. 

Ragnar Eliasson, Ireo framför att det är bra med regler och att han upplevt bygglovsprocessen som 

snabb. Han tycker dock att det är underligt att professionellt framtagna och formgivna skyltar ska 

granskas av folk som saknar kommunikativ kompetens. Perstorp har få byggnader som kräver 

arkitektonisk hänsyn och logotyper som ska placeras på byggnader är så små att det inte bör bara 

föremål för någon större diskussion. Simco tog redan 1976 ner sin skylt vid väg 21. Än idag finns den 

bleknande texten kvar. Varför gör kommunen inte något? 

Skylten till café hörnan lyfts fram som ett bra exempel. Ireo tycker inte att den passar till byggnaden. 

Antalet bra skyltar i Perstorp är få. Frågan är hur kommunen ska hantera Ingo med sin grälla färg. 

Perstorp har inga kulturella byggnadsvärden, hörnhuset Järnvägsgatan/Köpmangatan undantaget. 

Här är inte skyltningen bra. Kommunhuset har inte bra skyltning. Den rent tekniska utformningen är 

viktigt för att förhindra nedfallande skyltar. I industriområden och längs väg 21 med skräpiga 

industriområden är det förmätet att ställa krav på skyltning. Riktlinjerna nämnder inte något om 

färger. Skyltfärger står i kontrast till byggnaden. Samma skylttyp appliceras i alla städer. Kommunen 

har ingen talan då huvudkontoren för de globala företagen tar fram en standardmanual. 

Småföretagare har ofta inte kunskap om god skyltning, kommunen borde påpeka brott mot regler. 

För de företag som inte söker bygglov händer inget, för den som söker lov väntar en hård prövning. 

Hanteringstiden för bygglov för vepor är så lång att kampanjen är över när vepor måste tas ner. Det 

är därför bortkastad tid och pengar att söka bygglov för temporära skyltar. Kommunen missar de nya 

elektroniska verktygen, projektorer som visar bilder på vägg eller tv-skärmar. Estetiska aspekter och 

trafiksäkerhetsaspekter är viktiga. Kommunen borde medverka till att motverka skyltar på lastbilsflak 

intill stora vägar. Kommunen borde erbjuda alternativa skyltplatser. Informationstavlorna är passé 

med hänsyn till möjligheterna med smartphones. Att trottoarpratare förbjuds är bra. Kommunens 

annonspelare är fula och placerade där ingen går. Det är naivt att tro att Perstorp kan styra den 

aggressiva marknadsbearbetningen i gatubilden. Remissförfrågan andas småstad, vilket Perstorp inte 

är. Remissen saknar även insikt i de ekonomiska villkor som mindre företag har. Svenska småföretag 

saknar förståelse för reklamens och intryckens verkan. 

Byggnadskontorets kommentar: Kommunen har svårt att påverka byggnader när inga bygglov krävs 

eller tomten inte kan betraktas som ovårdad. Riktlinjerna justeras så att skylten på café hörnan tas 



bort. Byggnadskontorets ser positivt på att försöka verka för vackrare infarter. Riktlinjerna 

uppdateras så att färg tas med. Elektroniska skyltar tas med i riktlinjerna. Trottoarpratarna föreslås 

efter remissrundan få vara kvar. Byggnadskontoret delar uppfattningen om att infartsskyltningen och 

affischplatserna i centrum behöver ses över. Det vore positivt med utveckling av Perstorp mot 

”småstad”. 
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