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Föräldrar till barn med intellektuella funktionsnedsättningar behöver ekonomiskt stöd 

omgående  

 

Riksförbundet FUB vill uppmärksamma socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi och 

regeringen på att många familjer som har barn med intellektuella funktionsnedsättningar blir 

allvarligt påverkade av Covid19-pandemin. Åtgärder måste vidtas omedelbart för att skydda 

familjerna mot de ekonomiska konsekvenserna av en plötslig och oväntad minskning av 

löneinkomsten orsakad av den pågående pandemin.  

 

Barn med intellektuella funktionsnedsättningar måste prioriteras som en särskild riskgrupp. Många 

är infektionskänsliga och har underliggande sjukdomar och riskerar därför att bli allvarligt sjuka om 

de smittas av Covid-19. Flertalet kan inte heller vara ensamma hemma på samma sätt som 

jämnåriga barn utan funktionsnedsättning – något som gäller även de allra flesta elever som går i 

gymnasiesärskolan. Detta medför att när gymnasiesärskolorna stänger måste föräldrarna stanna 

hemma från arbetet för att ta hand om sina barn.  

 

Folkhälsomyndighetens riktlinjer är glasklara: alla har ett ansvar att minska smittspridningen och att 

skydda de som är särskilt utsatta. Detta gäller i allra högsta grad föräldrar till barn med 

intellektuella funktionsnedsättningar, där många nu stannar hemma från arbetet helt utan ersättning 

för att ta hand om sina barn. Föräldrar till barn med funktionsnedsättningar är redan en hårt ansatt 

grupp, som har sämre ekonomi och högre sjuklighet än övriga samhällsgrupper (Myndigheten för 

delaktighet, februari 2020).  

 

FUB får nu en stor mängd frågor från oroliga föräldrar som måste vara hemma med sina barn, utan 

ekonomisk ersättning. Socialförsäkringsministern har uppgett att regeringen ska säkerställa 

ekonomisk trygghet för familjerna om skolorna stänger. För föräldrar till barn med intellektuella 

funktionsnedsättningar är den situationen redan ett faktum.  
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Regeringen måste omedelbart inse allvaret i situationen nu och betrakta personer med intellektuella 

funktionsnedsättningar som en riskgrupp, såsom görs i Storbritannien. 1 Vi vill se konkreta åtgärder 

för att förhindra att föräldrar står utan ersättning när de måste vara hemma med sina barn. FUB vill 

se en utökning av VAB-ersättningen till att även omfatta förebyggande insatser för 

infektionskänsliga barn som omfattas av LSS. Dessutom måste det finnas ett ekonomiskt 

stödsystem för de föräldrar som på grund av att skolorna stänger måste vara hemma med sina barn, 

oavsett ålder.  För alla föräldrar som redan har följt Folkhälsomyndighetens råd och hållit sina 

infektionskänsliga barn hemma, måste eventuella särskilda ersättningar gälla retroaktivt. 

 

 

För Riksförbundet FUB 

 

 
…………………………….. 

Harald Strand 

Förbundsordförande 

Riksförbundet för barn, unga och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning, FUB 

 

 
Riksförbundet FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med 

intellektuell funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott liv. Vi är cirka 26 000 medlemmar i 

lokalföreningar runt om i landet. Personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras anhöriga är 

medlemmar i FUB liksom många andra som delar vår grundsyn. 

 

 

 

 

 
1 https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-on-social-distancing-and-for-vulnerable-
people/guidance-on-social-distancing-for-everyone-in-the-uk-and-protecting-older-people-and-vulnerable-adults  

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-on-social-distancing-and-for-vulnerable-people/guidance-on-social-distancing-for-everyone-in-the-uk-and-protecting-older-people-and-vulnerable-adults
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-on-social-distancing-and-for-vulnerable-people/guidance-on-social-distancing-for-everyone-in-the-uk-and-protecting-older-people-and-vulnerable-adults

