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Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor  

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är en statlig myndighet som tar fram och sprider kunskap 
om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar.  
Vi tar årligen fram rapporter om aktuella ämnen och erbjuder verktyg för att arbeta strategiskt med 
ungdomspolitik samt metoder för att samverkan mellan det offentliga och civilsamhället. 

 

 

Välkommen till digital dialogträff med MUCF och Örebro 

föreningsråd 18 juni 2020! 

Civilsamhällesdialog 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor i samverkan med Örebro 
föreningsråd är intresserad av att träffa dig som har en ledande position i en 
civilsamhällesorganisation. Kanske är du förtroendevald, verksamhetsledare eller har 
ett extra ansvar för utveckling inom din organisation. 
 
Vi på MUCF arbetar blanda annat med att främja möjligheter för civilsamhället att 
utvecklas och vi är intresserade av att veta vad just ni i Örebro med omnejd har för:  
 

- behov av kunskap för att kunna utveckla era organisationer, det kan vara att ni  
t. ex. inte vet vilka lagar och regler som påverkar om ni vill skapa en ny typ av 
verksamhet eller annat som hindrar er i verksamheten. 

- syn på samverkan med det offentliga. 
-  Vad ska vi då fylla den här kunskapsguiden ”www.mucf.se/civsamstod” med? 
- Vill du vara med och diskutera hur vi kan utveckla kunskapsstöd till 

civilsamhället? 
 
Under två timmar vill vi skapa en workshop tillsammans med er för att både dela med 
oss av vår kunskap och samla in information om era behov. 

Uppdrag 

Myndigheten har i uppdrag att utveckla kunskapsstöd till det civila samhället om det 
offentliga regelverket gällande organisationsformer, bidrag, med mera. Myndigheten har 
skapat målgruppsanpassad kunskapsguide, som en integrerad del av myndighetens 
webbplats. www.mucf.se/civsamstod 

Kunskapsguiden innehåller samlad information, vägledning och metodstöd till det civila 
samhället om att starta och driva olika organisationsformer, om samverkan med 

offentliga sektor samt om olika bidrag som föreningar kan söka från statliga 
myndigheter, kommuner, regioner och EU med mera.  

http://www.mucf.se/civsamstod
http://www.mucf.se/civsamstod
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Utifrån kunskapsguiden diskuterar vi om civilsamhällets kunskapsbehov och hur kan vi 
utveckla kunskapsguiden så att vi kan bidra till att stärka civilsamhälles 
kunskapsutveckling och som ideellt engagerade kan ha nytta av och behöver känna till. 
Vad ska vi då fylla den här kunskapsguiden med? Ni kan redan nu fundera på vad ni 

kan bidra till idéer och tankar för att utveckla och sprida kunskapsguiden till 

civilsamhällesorganisationer.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 

 
Hoppas att ni vill komma och träffa oss! 
 

Välkomna! 
 

Medverkan är kostnadsfri och det sker i Zoom 

Datum: 18 juni 2020 

Tid: Dialog 14.00 – 16.00 

Anmäl dig senast 10 juni 2020.  

 

Anmäl dig här: Civilsamhällesdialog 

 

Plats: Digitalt via ZOOM, 

Viktig: Inloggningsuppgifter till dialogen, program med mera skickas 

till den mailadress som du anger i anmälningsformuläret. 

Kontakt och information: omar.nur@mucf.se eller 010 – 160 10 56 

 

 

 

https://www2.mucf.se/crs/Registration.do?confId=915
mailto:omar.nur@mucf.se

