
Bakgrund 

Efter initiativ från några föräldrar till barn på grundsärskolan träffades år 2008 

föräldrar från grundsär, tjänstemän från kultur o fritidsförv, fritidskonsulent 

från barn o ungdomshab. o handikappkonsulenten i Klippans kommun för att 

diskutera fritiden för barn o ungdomar m funktneds. Föräldrarna ville att 

kommunen skulle hjälpa till att ordna fritidsaktiviteter. Det delades ut en enkät 

vars resultat visade att överst på önskelistan stod en mötesplats för dessa barn 

o ungdomar.  

Ungefär samtidigt startade kommunen Mötesplats Sågen och efter en del 

möten med berörda tjänstemän inom kultur o fritidsförv. och FUB 

Klippan/Åstorp startades Kafé Sågen som en försöksverksamhet.  Detta var v. 

44 år 2010 .  

Besökare 

Antalet besökare med egen funktionsneds. låg på mellan 10-15 st. under 2010. 

På hösten 2011 permanentades Kafé Sågen och en personal från 

socialförvaltningen stöttade upp FUBs personal varannan vecka. Då hade 

antalet besökare med egen funktneds. ökat till 20-25 pers./gång. Under 

kommande år o fram till nu, våren 2015, ökade antalet besökare stadigt för att 

nu vara ca 30st. med egen funktneds. En vanlig tis. kväll har Kafé Sågen med 

ledsagare, assistenter och övriga besökare mellan 50-60 besökare. Rekordet för 

Kafé Sågen är 92 st. på höstlovet 2015 när det var karaoke. 

Personal 

FUB Klippan/Åstorp har hela tiden haft 8-9 st. föräldrar o volontärer som hjälpt 

till. Idag (mars 2015) finns en personal från socialförv. o en från kultur o 

fritidsförv. som extra stöd. Besökare med omfattande behov har själv med 

ledsagare eller assistent eller annan personal. 

Kringaktiviteter 

Kafé Sågen har blivit navet kring många andra aktiviteter. På våren 2011 

ordnade Kafé Sågen en avslutning på Söderåsens Forsgård för kaféets 

besökare. Med hjälp av sponsorer fick 17 ungdomar med assistenter, ledsagare 



o föräldrar i vissa fall, prova att rida på islandshäst, spela utespel, gå tipsrunda 

mm i den vår vackra skogen. Man grillade hamburgare o det bjöds på fika. 

Varje sport-vår-höstlov har Kafé Sågen karaoke. Det är ett samarbete med 

Studiefrämjandet. En musikgrupp har bildats med stöd från Studiefrämjandet 

och musikföreningen MIC. Varje torsdag kväll samlas tio ungdomar i åldern 15-

21 i Studiefrämjandets replokaler och sjunger o spelar. FUB har då ledare som 

jobbar gratis. De började 2012 och har hunnit med konserter och haft läger. 

Ett annat samarbete var på höstlovet 2014 när man körde hela veckan 

tillsammans med Mötesplats Sågen. Det var spelturneringar, karaoke, trolleri 

med Tobias Chilli m.m. Detta fungerade bra. Antalet besökare var varje kväll 

mellan 70-90st. I efterhand fick Kafé Sågens personal kritik av sina egna 

besökare. En del tyckte att de känt sig undanträngda på tisdagen. Detta gav oss 

något att fundera på. 

Efter önskemål från föräldrar på Kafé Sågen har FUB startat kurser i Tecken 

som stöd o LSS – Socialtjänstlagen.  

FUB Klippan/Åstorp driver Kafè Sågen. Själva kaféet går med ett litet minus som 

föreningen täcker upp med egna medel. Det finns en liten ”gratis” hörna där 

man kan ta frukt, popcorn osv för att ingen ska känna sig utanför om man inte 

har råd att handla i kaféet.  Pyssel har köpts in av FUB. Från hösten 2014 har 

det funnits möjlighet att få ekonomisk hjälp av pengarna från 4 fun till pyssel. 4 

fun pengarna betalar också socialförvaltningens personal. 

Ibland uppstår det konflikter mellan våra besökare. Vår personal har haft 

handledning vid fyra tillfällen av Klippans kommuns anhörigkonsulent som har 

en bred bakgrund bl. a konflikthantering. Det var mycket givande att får verktyg 

hur vi ska bemöta och att få möjlighet att ”prata av sig”. En gemensam strategi 

har gjorts upp hur vi ska agera vid konflikter. 

När Kafé Sågen startade bestämdes att man får använda alla spel som finns på 

Mötesplatsen.  

Vid datorn: 
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