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1 SAMMANFATTNING OCH REVISIONELL BEDÖMNING 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Bodens kommun har Komrev inom 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers granskat socialnämndens individ- och familjeomsorg.  
 
Granskningen syftar till att bedöma om socialnämndens individ- och familjeomsorg 
bedrivs på ett ändamålsenligt och effektivt sätt samt om nämndens styrning och interna 
kontroll är tillräcklig.   
 
Vår sammanfattande revisionella bedömning är att socialnämnden individ- och familje-
omsorgens verksamhet i allt väsentligt bedrivs på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. 
Nämndens styrning och interna kontroll av verksamhetens måluppfyllelse, resultat och 
kvalitet behöver utvecklas.  
 
För att ytterligare utveckla verksamhetens ändamålsenlighet vill vi peka på följande be-
hov: 

 Formalisera samverkan mellan enheterna inom individ- och familjeomsorgen för 
att utveckla det målinriktade klientarbetet, samsynen kring klientens behov och på 
det sättet kunna allokera enhetens resurser på ett effektivare sätt.  

 
 Se till att alla enheter har ledare som leder och utvecklar verksamheten på ett mål-

inriktat och långsiktigt sätt.  
 
 Former för kvalitetssäkring av enheternas rutinpärmar samt skapa ett effektivt 

intranät för förvaltningen. Rutiner för verkställighet av beslut bör utvecklas.  
 

 Se till att samverkan med landstingets barn- och ungdomspsykiatri fungerar på ett 
ändamålsenligt, effektivt och säkert sätt samt att ta initiativ till att ansvarsfördel-
ningen mellan huvudmännen tydliggörs.   

 
 Skapa förvaltningsgemensamma öppenvårdsinsatser för ungdomar i riskzon i 

Bodens kommun. Bodens kommun saknar idag fungerande och effektiva alternativ 
till institutionsplaceringar av ungdomar med multikomplexa behov och otydliga 
resurser för eftervård.  

 
För att ytterligare utveckla nämndens styrning och interna kontroll vill vi peka på följande 
behov: 

 Verksamhetsplanen bör revideras och/eller ersättas av nya styrkort för 
verksamheternas enheter (effektmål och nyckeltal).  

 
 Skapa ett systematiskt kvalitetssystem enligt SOSFS 2000:15 samt en systematisk 

egen kontroll av måluppfyllelse och effektivitet.  
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2 UPPDRAG 

2.1 Bakgrund 
I samband med revisorernas väsentlighet och riskbedömning framkom behov av att 
granska nämndens verksamhet inom individ- och familjeomsorgen. Revisorerna har med 
denna granskning reviderat socialnämndens samlade verksamhet och ekonomi under man-
datperioden.  
 
Parallellt med denna granskning pågår en granskning av upphandlingar av institutionsvård 
till barn och ungdomar inom kommunerna Boden, Piteå och Älvsbyn. Denna granskning 
har därför avgränsat upphandlingsfrågorna och redovisas i särskild rapport.   
 

2.2 Granskningens syfte 
Granskningen syftar till att bedöma om socialnämndens individ- och familjeomsorg be-
drivs på ett ändamålsenligt och effektivt sätt samt om nämndens styrning och interna kon-
troll är tillräcklig. I granskningen har följande frågor särskilt fokuserats: 
 

• Nämndens styrning via mål och riktlinjer  

• Organisationens ändamålsenlighet och funktion 

• Ändamålsenliga stödformer 

• Effektiv samverkan internt och externt 

• Rättssäker biståndsbedömning 

• Effektiv verkställighet 

• Kvalitetssäkring av verksamheten 

• Uppföljning och utvärdering av måluppfyllelse, verksamhetens resultat och kvali-
tet 

2.3 Metod 
Vi har genomfört granskningen genom att intervjua:  

• Verksamhetschef för individ- och familjeomsorgen 

• Enhetschefer för Ungdomsenhet, Mottagnings- och ekonomienhet samt Barn och 
familjeenhet 

• Arbetslag inom ovanstående enheter samt Familjerätt och familjehemsenhet 

• Enhetens förebyggare 
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Sammanlagt har 14 personer intervjuats.  
 
Därutöver har vi genomfört sedvanlig dokumentationsgranskning av mål, planer, rikt-
linjer, rutinpärmar, statistik och nyckeltal, uppföljningar. 
 
Till följd av tidigare genomförda granskningar ingår inte missbruksverksamheten och 
socialpsykiatrin i denna granskning.  
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3 LAGSTIFTNING  

Enligt lagstiftningen har socialnämnden ett reglerat ansvar (3 kap, 1 § SoL) att: 
 göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen,  

 
 medverka till samhällsplaneringen och i samarbete med andra samhällsorgan, 

organisationer, föreningar och enskilda främja goda miljöer i kommunen,  
 
 informera om socialtjänstens i kommunen,  

 
 genom uppsökande verksamhet och på annat sätt främja förutsättningarna för goda 

levnadsförhållanden,  
 
 svara för omsorg och service, upplysningar, råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp 

och annat bistånd till familjer och enskilda som behöver det.   
 
Insatserna ska vara av god kvalitet och kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och 
fortlöpande utvecklas och säkras. Det ska finnas personal med lämplig utbildning och er-
farenhet.  Av Socialstyrelsens allmänna råd SOSFS 2000:15 finns vägledning om kvali-
tetssystem och dess beståndsdelar.  
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4 GRANSKNINGSRESULTATET 

4.1 Nämndens styrning via mål och riktlinjer  
4.1.1 Mål 
Nämndens styrning av verksamheten sker framförallt genom de mål som formulerats i 
nämndens strategiska plan för 2006-2008. Detaljerade mål för individ- och familjeom-
sorgens verksamhet har ännu inte definierats i den nya styrmodellen. Av detta följer att 
socialnämndens verksamhetsplan år 2003-2005 fortfarande gäller som styrdokument.  
 
Av intervjuerna framgår att vissa av verksamhetsplanens effektmål saknar relevans i dag 
och att verksamhetsplanen därför bör revideras.  
 
4.1.2 Rutiner och riktlinjer 
I enlighet med den strategiska planen har arbetet inletts för att ta fram servicedeklarationer 
för verksamheterna. För närvarande arbetar förvaltningschefsgruppen med utvecklingen 
av detta.  
 
Förvaltningsövergripande klagomålsrutin ”Ris och Ros”. Handlingsplan för Hot och våld 
finns antagen liksom handlingsplan för Kvinnofrid. Vidare har socialnämnden antagit en 
plan för extraordinära händelser samt delegationsordning (uppdaterad 2004).  Även hand-
lingsplan för introduktion av nyanställda finns.  Socialnämndens övergripande riktlinjer 
finns sammanställda i en informationspärm som ska finnas på samtliga arbetsplatser. 
 
Utöver detta finns rutinpärmar för verksamhetens samtliga enheter. En del är nyligen upp-
daterade och andra har vissa revideringsbehov. Enheternas rutinpärmar har rutiner för 
alltifrån utredning, handläggsrutiner, praktiska frågor, checklistor, exempel samt utdrag 
från sakkunniga, forskning och lagar. Vissa rutinpärmar innehåller också metoder för 
samtalsteknik (barnsamtal) och utredning och bedömning. Metoderna för BBIC (barnets 
behov i centrum) återfinns här och där i pärmarna. Av intervjuerna framgår att Bodens 
kommun just nu ansöker om att få bli en BBIC kommun.  
 
Av rutinpärmarna framgår endast ett fåtal exempel på rutinkrav och direktiv avseende 
uppföljning och utvärdering av insatserna och resultat/kvalitet.  
 
Vidare framgår att varje enhet ska ha dokumenterade effektmål och nyckeltal för uppfölj-
ning av verksamhetens resultat. Av intervjuerna framgår att detta arbete för närvarande 
pågår.  
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4.2 Organisationens ändamålsenlighet och funktion 
Nämndens individ- och familjeomsorgsverksamhet är organiserad i en egen enhet enligt 
bifogad skiss (bilaga 1).  
 
Verksamheten omfattas av sex enheter inom vilka verksamheten har delas in efter ärende-
nas karaktär och målgruppernas speciella behov. Vi har i denna revision granskat fyra av 
dessa, dock inte socialpsykiatrin och missbruksverksamheten.  
 
Enheten för familjerätt och familjerådgivning har nyligen tillskapats. Denna har tidigare 
varit integrerad med barn- och familjehemsenheten. Organisationsförändringen har 
genomförts för att skapa en tydligare helhet för familjerättsenheten. Av intervjuerna med 
såväl ledare som personal vid barn- och familjeenhet som familjerätt och familjerådgiv-
ning upplevs denna förändring som tillfredsställande.  
 
Enheterna leds av respektive enhetschef som tillsammans med verksamhetschefen utgör 
verksamhetens ledningsgrupp. Enheten för familjerätt och familjerådgivning saknar för 
närvarande enhetschef, vilket upplevs som mycket ansträngande för arbetsgruppen. Enhe-
ten för mottagning och ekonomi har en tillfällig lösning på enhetschefsposten vilket inte 
heller upplevs som tillfredsställande och har enligt intervjuerna lett till konsekvenser för 
brukarna bl a i form av bristfällig metodutveckling och att utvecklingen av samarbetet 
med andra myndigheter är eftersatt. Dessutom har enheten under ett antal år haft hög om-
sättning av enhetschefer vilket negativt påverkat arbetsgruppen i form av splittring, 
osäkerhet och svag teamkänsla.   
 
Ledningsgruppen bestående av verksamhetschef och enhetschefer sammanträffar regel-
bundet i syfte att dela information och samverka i verksamhetsfrågor.  
 
Även enhetscheferna har formaliserade träffar med sina arbetsgrupper i syfte att sprida 
verksamhetsinformation och som en del i ärendehandläggningen. Såväl personal som en-
hetschefer anser att verksamhetens möten är ändamålsenliga och fungerar stödjande.  
 
Utöver detta har arbetsgrupperna extern ärendehandledning i syfte att öka professionalite-
ten, kvaliteten och säkerheten i såväl utrednings- som stödarbetet.  
 
Individ- och familjeomsorgen rekryterar för närvarande en verksamhetsutvecklare till för-
valtningen.  
 

4.3 Effektiv samverkan internt och externt 
Av intervjuerna framkommer att enheterna har formaliserad och inarbetad samverkan med 
andra myndigheter och organisationer. Såväl personal som ledare upplever att 
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verksamheten har ett väl fungerande och fruktbart samarbete med de flesta externa aktörer 
såsom polis, grundskolan, länsrätten, barnhälsovården och mödrahälsovården.  
 
Med barn- och ungdomspsykiatrin fungerar samarbetet bristfälligt enligt verksamhetens 
personal. Stora svårigheter finns när det gäller ärenden inom vilka det finns en psykiatrisk 
problematik som kräver ett långtgående samarbete mellan landsting och kommunen.  
 
Lika bristfälligt fungerar den interna samverkan med handikappomsorgen, gymnasie-
skolan och mellan de egna enheterna inom individ- och familjeomsorgen. Det saknas for-
maliserad samverkan mellan enheterna, vilket leder till att samverkan skall vid behov 
aktualiseras i de enskilda ärendena av den enhet som utreder behoven. Samverkan uteblir 
och/eller fungerar dåligt vad avser synen på klientens behov, insatsen och enhetens till-
vägagångssätt. Många gånger känns det frustrerande för personalen att samarbetet kom-
mer igång alldeles för sent i processen och att ärendena i vissa fall pågår parallellt inom 
flera enheter. Det som upplevs som mest allvarligt i samarbetet är att enheterna kan göra 
olika bedömningar av t ex barnets eller familjens behov.   
 
Mellan Barn- och familjeenheten och ungdomsenheten fungerar samarbetet inte fullt så 
bra som enheterna vill och är till stora delar administrativt. Det finns tydliga behov av 
effektivare samverkan avseende gemensam grundsyn, gemensamma utredningar, bättre 
kvalitet i överlämningar av ärenden etc.  
 
Inom Fyrkanten pågår ett gemensamt familjehemsprojekt som upplevs fungera tillfreds-
ställande.  
   

4.4 Ändamålsenliga stödformer 
Huvuddelen stöd och service som socialtjänstens målgrupper kan komma i kontakt med 
vid de granskade enheterna framgår av följande lista.  
 
Mottagnings- och ekonomienhet 

 Försörjningsstöd 
 Skuldsanering 
 Förmedlingsmedel och kontaktperson 

 
Barn- och familjeenheten 

 Familjehem 
 Kontaktfamilj 
 Kontaktperson 
 Familjepedagog 
 Familjeteamet 
 Stödsamtal 
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Ungdomsenheten 
 Förebyggande ungdomsarbete  
 Stödsamtal  
 Familjehem 
 Kontaktfamilj  
 Kontaktperson 
 Institutionsvård 

 
Familjerätt- och familjerådgivning 

 Utredning om vårdnad och umgänge  
 Underhållsbidrag och umgängesresor 
 Adoptioner 
 Faderskap 
 Familjerådgivningssamtal (samarbetssamtal) 

 
Familjehemsenheten 

 rekrytering och utredning av kontaktpersoner, kontaktfamiljer och 
 familjehem 
 stöd och viss utbildning till uppdragstagare 
 upprättande och uppföljning av ekonomiska avtal till uppdragstagare 
 uppföljning av placerade barn tillsammans med BOF/UE 
 vårdnadsöverflyttningar 

 
Av granskningen framkommer att socialtjänsten i Boden alltmera utvecklas till en ”utred-
ningsbyrå” där huvuddelen av socialsekreterarnas tid åtgår till utredning och administra-
tivt arbete som möten och dokumentation. Stödformerna omfattar alltför lite insatser av 
öppenvårdskaraktär och traditionellt socialt arbete. Att utreda ansökningar och anmäl-
ningar har utifrån bla enhetens resurser prioriterats vilket får konsekvenser på öppenvårds-
arbetet och klientarbetet.     
 
Verksamhetens förebyggande verksamhet lyfts fram som mycket väl fungerande och 
framgångsrikt bla genom följande insatser: 
 

 Team 49 (drogförebyggande organisation inom vilken ca 1800 ungdomar i Boden 
år 4-9 i skolan är medlemmar). 

 
 Kvällstjänstgöring varje fredag (två socialsekreterare vid ungdomsenheten funge-

rar som fältarbetare fram till kl 01.00 för att förhindra situationer i riskabla ung-
domsmiljöer).  

 
 Ungdomsmottagningen (socialtjänsten deltar 1g/vecka i primärvårdens ungdoms-

mottagning). 
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 SAMBU (Samverkan för Bodens ungdom, en samverkansorganisation med repre-
sentanter för de mjuka nämnderna i kommunen, Polisen, Svenska kyrkan och 
Folkets hus). 

 
 Stureprojektet (Insatser riktade till klienter i åldern 16-30 år med behov av motiva-

tion, social färdighetsträning och bygga upp nätverk och relationer, ett samver-
kansprojekt mellan missbruksenheten, ungdomsenheten samt mottagning- och 
ekonomienheten) . 

 
 Familjeteamet (Tidiga insatser till barn i åldern 0-12 år genom bla föräldragrupper, 

barngruppsverksamhet, föräldrautbildning). 
 

Av granskningen framkommer dock att det saknas effektiv öppenvård för Bodens ung-
domar och deras familjer. I intervjuerna och i dokumentationen framkommer att Bodens 
kommun i saknar fullgoda alternativ till att placera ungdomarna på vård- och behand-
lingsinstitutioner. Samtliga granskade enheter har lyft fram behovet av övergripande och 
gemensamma öppenvårdsinsatser till ungdomarna i Boden. Det finns behov av öppen-
vårdsinsatser i form av stöd och behandlingssamtal, stöd till ungdomar i eget boende samt 
olika programverksamheter och gruppverksamheter riktade till ungdomar och föräldra-
gruppen. Detta saknas i sin helhet i Bodens kommun vilket kan riskera att ungdomar inte 
får ”rätt” stöd utan det stöd som erbjuds i Bodens kommun.   
 
Ungdomar i riskzon bör också på ett bättre sätt identifieras dvs de som kommer från fa-
miljer med dålig ekonomi och är i behov av försörjningsstöd, inte kan bo i sin familj och 
har behov av egen bostad, har missbruksproblem och/eller neuropsykiatriska problem eller 
kommer från sådana hemförhållanden, begynnande kriminalitet och ett dåligt socialt nät-
verk.    
 

4.5 Rättssäker biståndsbedömning 
Dokumenterade tydliga rutiner för utredning, beslut, dokumentation och överklagning 
finns i verksamhetens rutinpärmar. Än så länge finns de inte på verksamhetens intranät. 
 
Därtill används enhetens kontinuerliga samråd som en viktig kvalitetssäkring av ärende-
handläggningen dock inte dokumentationen. Kollegiegranskning av utredning och doku-
mentation sker inte. I vissa utredningar kvalitetssäkras utredningen och dokumentationen 
genom sk dubbelhandläggning vilket innebär att två socialsekreterare arbetar med samma 
ärende.  
 
Socialnämnden har under 2005 och hittills under 2006 haft 56 överklagningar avseende 
försörjningsstöd. I majoriteten av ärendena har socialnämnden fått rätt i läns- eller 
kammarrätt.  
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4.6 Effektiv verkställighet 
Dokumenterade rutiner för verkställigheten saknas i verksamheten. Enheterna har i stort 
sett likartad organisation dvs socialsekreteraren är tillika beslutsfattare som verkställare 
(dock inte inom barn och familjeenheten som har en renodlad verkställare) vilket innebär 
att det inte sker några organisatoriska överlappningar som tidsmässigt försenar verkstäl-
ligheten.  
 
Vid granskningstillfället har enheterna verkställt samtliga biståndsbeslut inom  lagstad-
gade tre månader.  
 

4.7 Kvalitetssäkring av verksamheten 
Dokumentera kvalitetssäkringssystem enligt SOSFS 2000:15 saknas i verksamheten. Av 
nämndens strategiska mål framkommer att detta ska skapas under planperioden (2006-
2008).  
   

4.8 Uppföljning och utvärdering av måluppfyllelsen, verksamhetens 
resultat och kvalitet 

Dokumenterade rutiner för systematisk egenkontroll i verksamheten saknas men kommer 
av dokumentationen att döma att utvecklas i samband med kvalitetssystemet.  
 
Av de uppföljningar som lyfts fram i intervjuerna framkommer följande: 
 

 År 2005 genomfördes en kvalitetsundersökning i individ- och familjeom-
sorgen.  

 Årlig utvärdering genomförs av ungdomarnas drogvanor i syfte att bedöma 
måluppfyllelsen i de drogförebyggande insatserna.  

 Av bilaga 2 framgår Bodens kommuns statistikjämförelser med Piteå och Luleå 
samt riket avseende bla familjehem, kostnader försörjningsstöd, kostnader för 
institutionsvård.  

Av bilaga 3 framgår en kostnadsjämförelse utifrån ”Vad kostar verksamheten i din kom-
mun?” från SKL.  
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5 UTVECKLINGSBEHOV 

 Tydliga verksamhetsmål för individ- och familjeomsorgens verksamheter samt 
precisera de politiska prioriteringarna i verksamheten men även mål avseende den 
externa verksamheten och de externa samverkanskanalerna.  

  
 Förbättrad och formaliserad intern ärendesamverkan mellan enheterna särskilt 

mellan barn- och familjenheten och ungdomsenheten.  
 
 Verksamhetsövergripande öppenvårdsinsatser till familjer i riskzon i syfte att för-

hindra placeringar i vissa lägen och samtidigt förbättra förutsättningarna för en 
effektiv eftervård efter placeringar.  

 
 Strukturerat kvalitetssystem med återkommande egenkontroller av verksamheter-

nas interna och externa processer (utredningsprocessen, verkställighetsprocessen, 
samverkan med elevhälsan i skolan, eftervårdsprocessen, samverkan med barn- 
och ungdomspsykiatrin etc). 

 
 Skapa utrymme så att socialsekreterarna kan fungera som en resurs i det öppen-

vårdsinriktade stödarbetet med stödsamtal och stödinsatser till familjer och ung-
domar.  

 
 En gemensam grundsyn på barn- och ungdomar och deras behov samt ett gemen-

samt förhållningssätt i arbete med dessa.   
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             Bilaga 3 

 
Statistik från årets publikation ”Vad kostar verksamheten i din kommun?” från Sveriges 
kommuner och landsting. 

         
Nyckeltal för Individ- och familjeomsorg 2005, kronor per 
invånare   
                    
Län Barn-  Missbrukar- Övrig Familje- Ekonomiskt Summa Andel  Arbetsmarknads- 

 och vård för vuxen- rätt bistånd Individ- 
av be-
folkn. åtgärder kr/inv 

Kommun ungdoms- vuxna vård   och 16-64 år Kostnad- Netto- 
 vård     familje- som varit er kostnad
      omsorg arbetslösa,  
       %   
                   

Norrbottens län         
Arjeplog 159 263 28 120 739 1 311 8,3 889 504
Arvidsjaur 328 416 0 24 760 1 529 10,1 1 664 602
Boden 1 188 428 38 89 708 2 451 6,1 552 342
Gällivare 697 392 16 104 726 1 936 8,9 1 056 583
Haparanda 597 245 648 28 603 2 121 15,1 750 84
Jokkmokk 409 180 0 32 454 1 075 9,3 1 743 798
Kalix 972 334 17 114 637 2 075 13,1 606 273
Kiruna 463 354 18 64 551 1 449 9,8 1 163 567
Luleå 1 063 441 111 54 827 2 496 9,2 1 206 545
Pajala 361 206 565 146 652 1 930 15,6 987 490
Piteå 1 028 287 21 54 692 2 082 9,4 943 516
Älvsbyn 821 657 85 51 907 2 521 11,1 408 216
Överkalix 857 190 0 46 650 1 743 15,2 774 389
Övertorneå 231 79 794 55 489 1 649 16,4 1 706 767
Länet  655 319 167 70 671 1 883 11,3 1 031 476
Hela riket      
ovägt medelvärde 1 104 354 113 50 749 2 372 6,4 637 282



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


