
 
 
Munkfors raketklättring i SKL:s skolranking 
 
I fredags släppte Sveriges kommuner och landsting (SKL) årets öppna jämförelse - 
Grundskolan 2016, som fokuserar på elevernas kunskapsresultat. Munkfors kommun 
har klättrat från fjolårets 283:e placering till att nu vara rankad som den 18:e bästa 
skolkommunen i Sverige, visar undersökningen. 

För att placera sig i topp i SKL:s rankning behövs både goda faktiska resultat och bra resultat 
med hänsyn till elevernas olika förutsättningar. Sex olika kunskapsresultat från vårterminen 
2016 i årskurs 9 redovisas i ett sammanvägt värde, skriver SKL.se. Ockelbo, Grästorp och 
Nykvarn är Sveriges bästa skolkommuner. 

Raketklättring för Munkfors 

Munkfors kommun har tagit ett jättekliv i undersökning. I fjol låg man på en 283:e placering 
och nu är man rankad som nummer 18 i hela Sverige. Det gör Munkfors kommun till den näst 
bästa skolkommunen i Värmland, sett till de resultat man vägt samman i SKL:s öppna 
jämförelse. 
- Fantastiskt roligt! Vi har under flera år arbetat mål- och resultatinriktat för att höja våra 
elevers resultat. Hela styrkedjan har stärkts. Det här visar att vi är på rätt väg och att hårt 
arbete lönar sig. Att det visar sig i nationell statistik är mycket betydelsefullt för vårt fortsatta 
utvecklingsarbete. Våra elever ska ha samma förutsättningar som andra att lyckas i sitt 
skolarbete. Tilläggas kan att från och med höstterminen 2016 har vi ingått ett samarbete med 
Skolverket för att ytterligare stärka vår verksamhet för att förbättra elevernas resultat, säger 
Anna Falk, verksamhetschef i lärande och stöd. 

Mathias Lindquist, kommunalråd (S) i Munkfors kommun: 
- Detta är ett fantastiskt glädjande resultat och det är ett tecken på att vi är på rätt väg i 
Munkfors kommun. Skolan är en av våra många viktiga verksamheter och det gör mig glad att 
vi nu får utdelning för det enorma arbete som medarbetarna inom skolan lägger ner. Att vi har 
seglat upp på en 18:e placering i SKL:s undersökning är ett gott kvitto på arbetet och nu ska 
vi arbeta mot att förbättra oss ännu mer 

Fakta om undersökningen 

• ÖJ rangordnar kommunernas resultat för de elever som gick ut årskurs 9 våren 2016. 
Rapporten bygger på Skolverkets statistik. Rangordningen görs både för samtliga 
skolor och för kommunala skolor separat. 

• Rapporten ger också en översiktlig bild av forskning om framgångsrik skolutveckling 
och tips på hur huvudmän kan arbeta utifrån sina lokala behov. 

• Elever med okänd bakgrund (främst asylsökande elever) ingår i år inte i 
resultatredovisningen för årskurs 9. 

• Statistiken presenteras i jämföraren i Kommun- och landstingsdatabasen Kolada. 
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