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Snabb omställning till RSM behövs verkligen!!
Programmet med Räntefrihet, nytt Skattesystem och Medborgarlön förändrar snabbt och effektivt.
Coronavirusets verkningar gör inte bara människor sjuka och dödar en del. Den åstadkommer indirekt
en mängd problem inom samhällsekonomin genom växande arbetslöshet och snabbt minskande antal
beställningar hos företagen och en tidigare nästan otänkbar ökning av statens skulder på mycket kort
tid.
Om RSM-förslaget nu varit genomfört hade alla varit garanterade en medborgarlön, stor nog att leva
på. Vi hade haft en kortare arbetstid och därmed mindre tid att föra smittan vidare till nya offer.
Vi har tidigare påtalat att det högst borde ta 2 månader att ställa om skatte systemet. Men den siffran
kan i ett sådan situation vi nu upplever säkert kortas till mellan 1 och 2 veckor efter att ett beslut om
saken. När banker upptäcker en felfunktion i sina datasystem brukar de hitta felet inom 1 – 3 dagar och
den programmering som behövs skulle, med samma resurser, förmodligen kunna göras och korrigeras
på motsvarande tid när det gäller ett nytt konto för staten, kommuner och regioner och skulle det ta en
vecka vore det ingen ekonomisk katastrof.
När det gäller sedlar och sedelautomater samt tester för detta, liksom framtagandet av programvara för
mobiltelefoner tar det säkert längre tid men behovet är inte akut på samma sätt. De gamla sedlarna kan
ju fortsätta att användas, det är bara att den inneboende avgiften får finnas på listor som publiceras tills
programmen är klara.
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