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Info@futureforall.se... www.futureforall.se 

RECEPT: Future For… Allt finns i programmet RSM 
 

Det finns ett färdigt, enkelt, effektivt och billigt sätt att klara av de ekonomiska problem som blivit 

tydliga genom Coronavirusets framfart. Det handlar om en omläggning av skattesystemet.  
 

Kontakta Future For All  så skriver vi ut receptet. Bra långtidsverkan garanteras, lågt pris. 
 

Det som åtgärdas med vårt recept är följande: 
 

Personer som har problem med sin försörjning  
Alla folkbokförda personer får en inkomst som är tillräckligt stor för att leva av.  
 

Se exempel här… OBS! ingen hänsyn tagits till att skattesystemet minskar kostnader med 30-40% 

eller att köpkraften ökar med 30-40% när bl a moms och andra skatter försvinner. 

 Lön och skatt, inkomst 21 500 kr.  

 Lön och skatt, inkomst 30 000 kr.  
 

Företag som har stora ekonomiska problem.. se RSM 
Eftersom de allra flesta personer får tillräcklig stor inkomst kommer de att köpa den mängd varor 

och tjänster som de behöver. Detta ger inkomster till olika led i produktionskedjan vilket i sin tur 

ger större inkomster utöver minimisumman.  

 

Vi lägger i dag onödig stora resurser på administration och kontroller.. se RSM 
Vi erhåller mer fritid till eget förfogande, färre frustrationer, mindre stress och mår bättre. 

 

Målen enligt Parisavtalet synes ej vara möjliga att nå i tid 
Med de åtgärder som ingår i receptet blir det möjligt att nå målen i Parisavtalet inom de 

föreskrivna tidsramarna. Företagen blir mer konkurrenskraftiga, färre långväga transporter. 

 FN:s Agenda 2030 

 Hur Future For All anpassat sig till FN:s Agenda 2030 

 

Ökande ekonomiska klyftor.. se RSM 
En reell inkomstutjämning sker mellan olika personer i samhället vilket medför färre konflikter 

mellan människor och olika grupper i samhället. Troligen minskande brottslighet. 

 

Ökande statsutgifter.. se RSM 
Kostnaderna för att följa receptet blir mycket små jämfört med de siffror som är aktuella enligt 

nuvarande planering. 

 

Stigande kostnader för boende m.m. .. se RSM 
Generellt blir varor och tjänster billigare, boendekostnaderna sjunker och det ekonomiska 

utrymmet för att tillgodose miljöaspekter ökar. 
 

För att tydliggöra har vi bytt namn på föreningen men mycket material har inte överförts från denna 

hemsida… En för modern förening till namnet idag ? 

 

Förändringsbenägen ? Kontakta eller stöd oss så skall vi verka för förändring.    
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