Namn:
Född:
Adress:
Telefon:
Civilstånd:

Thelander, BENGT Anders
470121-1395
Östra Kanalgatan 10, 152 71 Södertälje.
08-52244796
Gift, 2 barn (pojkar 25 resp. 21)
Mobil 070-0478373

CV
Utbildning:
Socialhögskolan i Örebro

Tid
680901-721019

Studiepraktik:
LAN i Örebro, arbetsvården
Praktikcentrum i Örebro
Anställningar:
Posten i Södertälje, brevbärarbiträde
Defibrator Maskin AB, Södertälje,
förrådsarbetare
Fångvårdsanstalten i Kumla,
vårdare

630923-640613
640820-650702
690609-690815,
14/6-4/9 1971

Militärtjänstgöring vid I 3,
Örebro

700601-710429

Socialtjänsten i Örebro, vik.
socialsekreterare, försörjningsstöd

720612-720730,
och hösten s å

Valdemarsviks kommun
Socialsekreterare, samtliga förekommande arbetsuppgifter

730101-750531

Södertälje kommun:
Socialsekreterare
1:e socialsekreterare, utredningssekreterare,
Vik. sektionschef
Projektledare för boende och stöd för missbrukare med dubbeldiagnos (Baslokalsarbetet):
Grundare och verksamhetsansvarig för
Socialmedicin Centrum (Enhet för drogproblem och en av de första i landet med
öppenvårdsprogram enligt 12-stegsmodellen)
Kungsörs kommun:
Socialchef för Individ- och familjeomsorg
Handledare för samtliga ärendetyper
Katrineholms kommun
Förvaltningschef för Individ- och familjeomsorg

750601-811231
820101-871231

880101-901231

910101-01091

010916-070228

Botkyrka kommun
Sektionschef för Rehabilitering inom enheten för försörjningsstöd

070301-090131

Start HB Skillnaden, sociala tjänster (www.skillnaden.se)

090201 -

Arbetsuppgifter
Klientarbete, psykosocialt behandlingsarbete, motivationsarbete
Kontakter med familjehem, behandlingshem och kriminalvårdsanstalter
Socialbidrag, egenmedelsförvaltning
Ärendehandledning gällande barn, ungdomar och vuxna
Uppsökande och kartläggande uppgifter inom socialtjänst
Svarat for cirklar och utbildningsinsatser inom socialtjänsten, samt för familjer och för
missbrukare i behandling
Anordnat "temadagar" i olika sociala frågor, senast en ”hearing” om hemlöshetsfrågor 2007
Arbetat med frågor gällande familjerätt och familjerådgivning
Ombud i LVU- och LVM i förvaltningsdomstol
Huvudansvarig för POSOM-arbetet
Personalutveckling inkl medarbetarsamtal/lönesamtal
Arbetat med informationsfrågor, ex v informerat och utbildat vid införandet av ny lagstiftning,.
Haft samordningsansvar, inkl personal- och verksamhetsansvar för olika grenar inom
socialtjänsten

Utrednings- och projektuppdrag
Utvecklat nya metoder inom arbetet med försörjningsstöd för en snabbare självförsörjning
Utredare för att skapa en bättre samordning av vård- och behandlingsinsatser inom socialtjänst mm
Projektledare och ansvarig för utvecklandet av boendeformer för multiproblemklienter
Utredare för och ansvarig för inrättandet av en socialmedicinsk enhet där landets första
öppenvårdsbehandling enligt tolvstegsmodellen utformades
Utarbetat förslag till socialpsykiatriskt arbete/ samverkan IFO/Äldreomsorg
Arbetat fram metoder i öppenvårdsarbetet för att minska behovet av institutionsplaceringar för såväl barn/
ungdomar som för vuxna
Arbetat fram organisationsmodell för en Individ- och familjeomsorgsförvaltning
Arbetat fram ett organisationsförslag för samordnad missbruksvård
Arbetat med metodutveckling för bemötande av klienter med behov av speciella insatser

Särskilda uppdrag
Personundersökare mot kriminalvård
Övervakar- och kontaktmannauppdrag
Förmyndare och god man
Stödperson för LPT och LRV-patienter
Rättsutredningar, exv. ansvarsfrågor mellan kommuner, och kommun och landsting m fl
Behörighetsutbildning i det alkohol- och drogd iagnostiska instrumentet ADDIS
Deltagit i utvecklingen av finansiell samordning i Sörmland
Familjen arbetat som kontaktfamilj
Fackliga uppdrag

Egna intressen
All mänsklig aktivitet, tycker om förändring och rörelse, joggning, litteratur, familj

