Svensk författningssamling

SFS 2001:291

Förordning
om ändring i förordningen (1997:1158) om
statsbidrag för teckenspråksutbildning för vissa
föräldrar;

Utkom från trycket
den 11 juni 2001

utfärdad den 31 maj 2001.
Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1997:1158) om statsbidrag för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar
dels att 11 § skall upphöra att gälla,
dels att 10, 12, 22 och 26 §§ skall ha följande lydelse.
10 § Statsbidrag till en utbildningsanordnare beslutas och betalas ut av
Specialpedagogiska institutet (institutet) efter ansökan.
I ansökan skall utbildningsanordnaren lämna uppgift om beräknad omfattning samt lämna en kostnadsberäkning för utbildningen.
12 § Innan institutet beslutar om statsbidrag till en utbildningsanordnare
skall berörda handikapporganisationer höras.
22 § Om någon har fått ersättning obehörigen eller med för högt belopp
och insett eller bort inse detta, kan vad som har lämnats för mycket genast
återkrävas.
På ersättning som krävs tillbaka skall ränta tas ut från den dag som infaller
en månad efter det att beslut om återkrav har fattats efter en räntesats som
vid varje tidpunkt med två procentenheter överstiger statens utlåningsränta.
Bestämmelserna i 6 kap. 6 § studiestödsförordningen (2000:655) om expeditionsavgift vid återkrav skall tillämpas. Avgiften skall betalas inom den
tid och på det sätt som Centrala studiestödsnämnden bestämmer.
26 § Beslut av Specialpedagogiska institutet enligt denna förordning får
inte överklagas.
Beslut av Centrala studiestödsnämnden enligt denna förordning får inte
överklagas. Sådana beslut skall omprövas av nämnden, om den som beslutet
angår skriftligen begär det. Vid omprövningen får beslutet inte ändras till
nackdel för den som begärt omprövningen.
En begäran om omprövning enligt andra stycket skall ha kommit in till
Centrala studiestödsnämnden inom tre veckor från den dag då den som beslutet angår fick del av beslutet.
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Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2001.
På regeringens vägnar
INGEGERD WÄRNERSSON
Magnus Eriksson
(Utbildningsdepartementet)
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