
 
 

 

Kriterier för personkrets 1 enligt 1 § LSS, Lag (1993:387) 

om stöd och service till vissa funktionshindrade. 

 

Från lagtexten: ”..personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd”. 

 

Bedömning av personkrets enligt punkt 1 och 2 görs utifrån ett diagnostiskt 

perspektiv. Diagnosen är det avgörande om man ska tillhöra personkretsen eller inte. 

 

Personkrets 1 (1 § p 1 LSS)  

Om det är styrkt, att en person har utvecklingsstörning, autism eller autismliknande 

tillstånd tillhör personen personkrets 1 i LSS.  

 

För diagnosen utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd krävs ofta en 

utförlig utredning av legitimerad psykolog och/eller specialistläkare  

 

Med begreppet utvecklingsstörning avses en intellektuell funktionsnedsättning. Den 

sammanhänger med en under individens utvecklingsperiod inträffad brist eller skada 

som är så betydande att personen behöver stöd och hjälp i sin livsföring genom olika 

insatser.  

 

Inom gruppen med utvecklingsstörning är spännvidden stor; somliga är lindrigt 

utvecklingsstörda, andra har en grav utvecklingsstörning. 

 

Orsaken till bristen eller skadan saknar i detta sammanhang betydelse. En 

helhetsbedömning ska eftersträvas.  

 

För att en person ska tillhöra personkrets 1 krävs att utvecklingsstörningen funnits 

före ca 16 års ålder.  

 



 
Intyg/underlag utfärdade av en legitimerad psykolog eller legitimerad läkare med 

specialistkompetens. 

 

I svårbedömda fall bör utredningen genomföras av både legitimerad psykolog och 

legitimerad läkare med specialistkompetens.  

 

När ett ärende utreds är det ibland nödvändigt att komma in med kompletterande 

underlag om tillgängliga utredningar ”väger för lätt” eller ger motstridiga utsagor.  

 

Intyg/underlag för att bedöma om en person har en utvecklingsstörning, autism eller 

autismliknande tillstånd, kan fås från habiliteringen, särskolan eller sjukvården om 

personen är eller har varit känd där.  

 

Autism kan vara förenad med intellektuell funktionsnedsättning. För diagnosen 

autism är intellektuell funktionsnedsättning dock inte en nödvändig förutsättning. 

Många personer med autism är normalbegåvade och i vissa fall mer än 

normalbegåvade 

 

Ofta förekommer olika kombinationer av autism, utvecklingsstörning, epilepsi och 

syn- och hörselskador.  

 

Personer med autism har en utpräglad kontaktstörning som utmärks av svårighet att 

förstå avsikten med och reglerna för socialt samspel. Kommunikationsstörningen 

innefattar störningar i förståelsen av språket, gester och symboler samt avvikelser 

när det gäller förmågan att uttrycka sig såväl verbalt som icke verbalt.  

 

Personer med autism kan ha en annorlunda, ofta mycket ojämn begåvningsprofil och 

specifika inlärningsproblem som skiljer dem från andra personer med 

utvecklingsstörning.  

 

Det är viktigt att begära förtydliganden från intygsskrivaren om det inte framgår av det 

befintliga underlaget om det är fråga om autism eller autismliknande tillstånd.  

 



 
Beträffande de neuropsykiatriska diagnoserna är t ex. Aspergers syndrom, Disintegrativ 

störning och Retts syndrom diagnoser som ingår i den första personkretsen medan t ex. 

Tourettes syndrom och ADHD är diagnoser som inte ingår i personkrets 1. De kan omfattas 

av LSS om de uppfyller kriterierna för personkrets 3 (se under rubriken ”Personkrets 3”). 


