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RTÖG:s direktion: Felaktiga påståenden från Bengt Walla 
I dagens Corren och NT uttalar sig Bengt Walla kring Räddningstjänsten Östra Götaland på en mängd 

felaktiga sätt. Till att börja med vill vi understryka att Walla själv var med och fattade beslutet om att 

ge förbundsdirektör Håkan Dahm fortsatt förtroende. Detta beslut fattades enhälligt av samtliga 

ledamöter i direktionen. Något som även Corren tidigare tagit upp. 

Det bekymrar oss i direktionen även att Walla tycks ha glömt att han varit med och fattat beslut om 

satsningar på nya stationer i såväl Ulrika som Skärblacka. Varför han påstår att förbundet skulle verka 

för att lägga ner deltidsstationer kan vi därför inte förstå.  Hela direktionen har även fått del av 

information vid direktionsmöten om de rekryteringskampanjer som gjorts i exempelvis Skärblacka 

och Krokek. 

I politiska sammanhang kan man alltid reservera sig mot ett beslut eller lägga ner sin röst och inte 

delta i beslutet. Inte någon gång under föregående mandatperiod har Bengt Walla använt sig av 

dessa möjligheter. 

Vår deltidsverksamhet är oerhört viktig och utgör idag en stor del i vår organisation. I januari växte vi 

ytterligare när Söderköpings, Valdemarsviks och Åtvidabergs räddningstjänster kom med i förbundet. 

En utveckling som inte hade varit möjligt om inte förbundsdirektören och förbundet haft ett 

förtroende. 

Bengt Walla påstår även att han avsagt sig uppdraget i vår direktion. Även detta påstående är helt 

felaktigt. Fakta är däremot att det inte har lämnats in någon sådan avsägelse till kommunfullmäktige i 

Linköping utan att Bengt Walla helt enkelt inte fått fortsatt förtroende för att vara med i direktionen 

för den nya mandatperioden. 

Vid påminnelse om när och vilken information vi inom direktionen redan fått, har vi fått svar från 

Bengt Walla som allvarligt oroar oss. ”Det minns inte jag” är svar som inte skapar förtroende för 

Walla vare sig i direktionen eller hos våra medarbetare.  

Som ledamot i räddningstjänsten är det viktigt att kunna skilja på sina uppdrag och inte blanda in 

andra intressen som passar den egna, och ibland privata agendan. 

Om Bengt Walla kunnat sin räddningstjänst hade han även varit medveten om att vår räddningstjänst 

har genomgått stora förändringar och är idag en verksamhet med betydligt större delaktighet från 

medarbetarna.  

Den resa som vårt förbund har gjort har inte varit lätt för alla och stora utmaningar väntar även 

framledes. Från direktionens sida har vi största förtroende för att Håkan Dahm fortfarande är rätt 

person att leda denna resa. 
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Bengt Wallas utspel är beklagligt på många sätt. Främst för att det ger sken av att vara en sanning. 

Det tråkiga är att dessa uttalanden skadar en organisation som består av så många oerhört 

kompetenta medarbetare, medarbetare som tar väldigt illa vid sig av Wallas osanna påståenden.  

Våra medarbetare jobbar varje dag för en räddningstjänst med högt förtroende, ett förtroende som 

de förtjänar. 
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