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Förslag på nytt ekonomiskt system och Dom 

klokas kommentarer 

Publicerad av Kent Holmkvist 

 
 

Skiss på kapitalflöde i det nya systemet. Klicka på bilden för att förstora den  

Här på tankeverket.org har jag många gånger argumenterat för ett nytt finansiellt system. 

Anledningen till varför jag finner det så viktigt är att det system vi har för närvarande helt 

enkelt inte fungerar längre. Eftersom att jag blivit omfrågad om hur detta skulle kunna se ut så 

kommer här ett förslag. Detta är bara ett första utdrag. Kom gärna med synpunkter på hur det 

skulle kunna förbättras. 

Vi måste betänka att det system vi har just nu har sina rötter i 1700-talet. Detta genom Adam 

Smiths teorier (http://sv.wikipedia.org/wiki/Adam_Smith). Han brukar räknas som grundare 

av modern nationalekonomi och kallas ibland liberalismens fader. Hans centrala verk är 

Nationernas välstånd (The Wealth of Nations) som publicerades år 1776. 

Att tänkare på 1700-talet skulle kunna föreställa sig automatiseringens totala övertagande är 

knappast troligt. Vi har idag ett system som är helt baserat på tillgång och efterfrågan. 

Problemet är att när effektiviteten blivit så bra som den är idag så behövs inte människor i 

produktionen. Utan jobb blir det ingen lön. Har man inga inkomster kan man inte köpa saker. 

Om folk inte köper saker så går företagen i konkurs. Kort sagt kommer dagens system att ta 

död på sig själv. 
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(Kent) Så vad kan man göra åt saken? Vi måste införa ett nytt ekonomiskt system förr 

eller senare. Jag ser gärna att vi gör det fredligt utan krig och revolution.  

 

Hur skapar man ett ekonomiskt system som faktiskt fungerar. Jag har funderat en del på detta 

och kommit fram till att några saker är ganska viktiga. 

1. Människor måste få kapital.  

Dom klokas synpunkter 

Man bör vara uppmärksam på att ordet kapital kan betyda flera olika saker.  

Här avser författaren förmodligen pengar men maskiner, byggnader, transportsystem och 

kunskap är också former av kapital.  

 

Kommentarerna i fortsättningen utgår från att författaren avser pengar. 

 

I Dom klokas förslag får man dels en medborgarlön, stor nog att leva på, dels är 

inkomstskatt, moms och arbetsgivaravgifter slopade så varor och tjänster blir billigare. 

Alla folkbokförda, oberoende av ålder, får samma belopp, c:a 11 000 kr per månad.  

 

2. Dom som arbetar måste få lite mer än dom som inte gör det. 

Dom klokas synpunkter 

Är det några andra som skall få lite mer? I så fall vilka? 

 

I Dom klokas förslag så är ju inkomstskatten slopad så alla som utför ett avlönat arbete får 

mer än den som bara får medborgarlönen. 

 

Dom som inte arbetar måste utbilda sig så att dom kan bidra till ett bättre samhälle. 

 

Det verkar inte riktigt klokt med tanke på svårt sjuka människor och gamla pensionärer. 

 

I Dom klokas förslag så blir det ett bättre samhälle eftersom en mängd administration och 

kontroll inte längre behövs och därigenom kan såväl genomsnittlig arbetstid som 

förbrukning av material, behov av lokaler och utrustning, el och transporter minskas vilket 

underlättar den nödvändiga omställningen som behövs för att klara miljömålen.  

 

3. Kapitalmängden måste vara begränsad 

Dom klokas synpunkter 

Det är korrekt, vi skall inte drunkna i pengar men mängden skall ha ett samband med 

antalet människor.  

 

I Dom klokas förslag ingår en helautomatisk avgift på innehavet av pengar, proportionell 

mot den summa som var och en, inklusive företag, har omedelbart tillgängligt. Om man 

själv eller via bank lånat ut den del av sina pengar så är det låntagaren som betalar 

avgiften så länge som låntagaren inte köpt något för de lånade pengarna.  

 

Detta kommer att innebära att många blir villiga att låna ut sina pengar, även utan att få 

någon ränta, vilket i sin tur kommer att sänka priset på varor, tjänster och boende och 

produktion. 

 

www.Domkloka.se
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4. Ingen skall kunna blockera systemet genom att ackumulera för mycket kapital 

Dom klokas synpunkter 

Det bör vara så. 

 

I Dom klokas förslag kommer det inte vara så lätt att samla ihop mycket pengar. För 

pengar som finns på konton gör ju den dagliga avgiften att det varje dag sker en 

minskning i direkt proportion till hur mycket pengar som finns på kontot. Finns pengarna i 

form av sedlar så finns där en inbyggd stegvis minskande behållning tills sedeln efter 630 

dagar är mindre värd än tiondelen av värdet när den trycktes. Därefter är det bara 

pappersvärdet kvar. 

 

5. Banker och finanshus måste försvinna. 

Dom klokas synpunkter 

De behöver inte försvinna, det kan vara bra med alternativ som kan komma med nya 

förbättrande idéer, men de skall naturligtvis inte utnyttja människor så som sker nu. 

De banker och andra inrättningar för finansiering som är beredda att fungera till 

självkostnadspris kan mycket väl finnas kvar. Det finns ofta plusvärden i kännedom om 

den lokala verksamheten och situationen och finns det fler att välja på så behöver man ju 

inte bli hindrad att få finansiering för ett projekt om man av någon anledning inte drar 

jämnt med någon beslutsfattare i en bank. Även representanter för Riksbanken kan ju 

tänkas anse sig ha något otalt med en lånesökande. 

 

Kents kommentar 

Okey. Nu har vi några parametrar som är viktiga för att vårt nya samhällssystem skall 

fungera. Vi tar punkterna en efter en. 

Hur ser vi till att människor alltid har kapital? Som jag ser det finns det bara ett sätt idag när 

människan inte längre efterfrågas lika mycket i produktionen. Vi måste införa medborgarlön 

(Basinkomst). Hur stor skall denna basinkomst vara? Eftersom att vår valuta, med dagens 

system, hela tiden ändrar värde så spelar kanske inte själva beloppet så stor roll. Det viktiga är 

hur många % av totala valutavolymen som basinkomsten skall bestå av. 

Dom klokas synpunkter  

Vi i Dom kloka är som framgått ovan helt överens om att det skall finnas en medborgarlön 

och vi anser att den skall vara stor nog att leva på. Det blir dessutom ett system med ganska 

stabila priser men bättre anpassade till de naturresurser vi faktiskt har tillgång till i stället för 

vårt nuvarande system som kännetecknas av att utnyttja så mycket som det går så fort som 

möjligt.  
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Kents kommentar 

Låt oss säga att vår riksbank (ägd av staten) är den som håller i våra viktiga finansiella 

instrument. T ex får dom, i det nya systemet, ta hand om bytesbalansen. Den är viktig. Om vi 

har en positiv bytesbalans så kommer vår valuta att bli stark om det är dålig kommer den att 

bli svag. 
 

Dom klokas synpunkter 

Oklart vad som menas. Om vi skall nå en fredlig värld så bör det givetvis vara balans mellan 

in- och utbetalning av pengar mellan olika länder. Annars blir det gnissel och konflikter. Vi 

har utformat Dom klokas ekonomiska system så att det skall kunna användas i alla länder, 

men även på vägen dit och Sverige har goda förutsättningar att bli det goda exemplet. 

 

Kents kommentar 

Utöver dessa viktiga uppgifter måste även denna Riksbank också hålla reda på valutavolymen 

och valutaflödet. Låt oss säga att den valutavolym vi har i detta nya system är 5 miljoner per 

invånare. Om någon dör måste Riksbanken ta bort fem miljoner ur systemet och om det föds 

någon så måste Riksbanken tillföra fem miljoner till systemet. 
 

Dom klokas synpunkter 

Det finns ingen vettig anledning att ändra penningmängden på detta sätt. Det som behövs är ju 

att täcka kostnaderna för medborgarlönen. Enligt nästa stycke är den ju tänkt att vara 10 000 

kr/månad. Att reservera ett kapitalbelopp för 500 månaders medborgarlön per medborgare 

tycks lite överdrivet, det räcker ju till drygt 41 års ålder om det inte blir en häftig inflation, 

men det kanske blir fallet om man öser på med så mycket pengar. 

 

Kents kommentar 

Riksbanken betalar sedan ut medborgarlön till alla invånare. Samma belopp till alla invånare 

oavsett ålder eller välstånd. Låt oss för argumentationens skull säga att alla får 10 000 kr / 

månad. Riksbanken betalar även ut pengar till Regering och riksdag enligt den budget som är 

tagen. 
 

Dom klokas synpunkter 

Som framgått av våra kommentarer ovan är vi i Dom kloka stort sett överens med Kent om 

storleken på medborgarlönen.  
 

Vi har kommit fram till det beloppet genom att gå igenom nuvarande budgetsituationen för 

statens, regionernas och kommunernas verksamheter och de behov som de flesta invånarna 

har och hur detta skulle kunna jämkas samman. Vi har även sett på företagens behov och 

situationen för dem som driver verksamhet som är långsiktiga och kräver stora ytor men även 

på möjligheterna att få en smidig övergång från det nuvarande mycket komplicerade skatte- 

och avdragssystemet.  
 

Vi har även kommit fram till att all mark bör övergå i kommunens ägo men att detta bör 

genomföras under en längre tidsperiod. 10 år verkar vara möjligt med hänsyn till den 

samhällsekonomin i sin helhet. Marken hyrs sedan ut till de som behöver använda den i sin 

verksamhet eller bara ha kvar tomten som det egna huset finns på. Intäkterna som efterhand 

erhålles för detta står till kommunens förfogande för de ändamål som kommuninnevånarna 

tycker är angelägna. 

www.Domkloka.se


   5 

 

Bli medlem i Dom kloka: Valfritt: 50 - 300 kr insättes på bankgiro 158 – 6288 alt. Swish: 072-341 50 91  
(tv. klientmedelskonton tillhörande TBST Group) 

Märkes Ditt namn och ort, gärna mailadress att vi kan sända stadgar. 
© 2018 Föreningen Dom kloka… hemsida: www.Domkloka.se 

forts) Dom klokas synpunkter 

I Norge har man genomfört att kommunerna behåller en viss del av skatteintäkterna som 

annars skulle gått till staten för eget bruk och detta har lett till att man kan behålla kommunal 

service på ett helt annat sätt än i Sverige och få en ”levande landsbygd”.  

 

Vi som utformat Dom klokas förslag tror att verkningsgraden på vår modell kan bli bättre än i 

den norska och att vi samtidigt förhindrar möjligheterna att spekulera i mark och på det sättet 

kringgå avsikten med avgiften på innehavet av pengar. 

Kents kommentar 

Regering och riksdag använder de pengar dom fått till projekt och löner till statsanställda. På 

så vis kommer dessa pengar ut i systemet igen. Dom kommer att gå till löntagare och till 

företag. 

 

Pengarna som gått ut som medborgarlön till medborgarna kommer dom att använda till att 

handla mat och övriga varor. Då går pengarna vidare till handlarna/företagen. Handlarna 

använder dessa pengar att betala lön till medborgare samt en företagsskatt till skatteverket. 

Överskottet i företaget behåller ägarna av företaget. Skatteverket skickar sitt överskott till 

Riksbanken igen. 

 

Dom klokas synpunkter 

Hur mycket av överskottet är det tänkt att ägarna skall använda till inköp? Hur mycket skall 

de sätta in på sitt bankkonto? 

 

Dom kloka anser att en företagsskatt av denna typ medför en onödig och fördyrande 

administration och kontroll som i slutänden drabbar landets invånare och den miljö vi är 

beroende av. 

 

Kents kommentar 

I detta system fungerar Riksbanken ungefär som ett expansionskärl i ett hus. Saker som skulle 

vara ett problem i detta system är om flödet blockeras genom att någon ackumulerar för 

mycket kapital så att det inte roterar i systemet. En sak som skulle kunna skapa ett sådant 

problem är arv. Därför bör nog arvsskatten vara riktigt hög. Låt oss säga 95 %. Å andra sidan 

skulle man kunna sätta gåvoskatten på 0 %. Om det är någon som börjat skaffa sig en hög 

med pengar känner nog att det då är läge att ge pengarna till barnen innan man dör. På så vis 

rör pengarna på sig. (Tack Elida för den lysande idén) 

 

Dom klokas synpunkter 

Det är nog ganska många som i lagom tid skulle skänka mycket stora belopp till sina barn, 

och dessa kommer i sin tur att följa exemplet och vi skulle få samma situation som i dag där 

ett fåtal mycket rika personer bestämmer vad som skall göras och vad som skall blockeras 

inom samhället. 

 

Dom klokas förslag löser problemet genom den helautomatiska avgiften på pengar, oberoende 

av var de förvaras eller vem som har dem. 
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Kents kommentar 

Vanliga banker har ingen funktion i ett system som detta. Riksbanken kan tillhandahålla ett 

konto till alla invånare så att betalsystemen fungerar. Räntelån driver bara upp priser så det 

finns ingen anledning att behålla det i ett nytt system. I detta nya system kommer man att 

måste spara ihop till saker som t ex hus. Å andra sidan får man medborgarlön från födseln så 

man hinner kanske spara ihop till ett hus eller annat boende. 

Dom klokas synpunkter 

Det är korrekt att räntorna driver upp priserna, där är vi helt överens. Därför har Dom kloka 

(R) Räntefritt i sitt program.  

 

Dom klokas nya (S) Skattesystem innebär att de allra flesta kommer att vara angelägna att 

låna ut de pengar som de inte inom den närmsta tiden kommer att behöva använda. Det 

betyder att det kommer att bli billigt att låna och det blir få seriösa personer och företag som 

skulle ha svårt att få lån på bra villkor (självkostnadspris). 

Per Almgren, medlem i föreningen Dom kloka 

 

Vi söker partiledare och representanter att företräda oss i ett kommande parti. 

Förslag mailas på Politikerforslag@Domkloka.se   

 

Nyckellänkar till hur ett modernt samhälle kan formas med programmet RSM: 

 

(R) Räntemekanismen… 

http://enklasidan.com/PDF/Rantefri_ekonomi_tung_bakgrundsanalys_ori3A.pdf 

 

(S) Nytt skattesystem… 

http://enklasidan.com/PDF/Skattereform_Vi_behover_en_helt_ny_ekonomi_Dom_Kloka_ori

2.pdf 

 

(M) Medborgarlön… http://enklasidan.com/PDF/Dom_Kloka_-

_Finansiering_och_Om_Basinkomst_tung_version_ori2.pdf 

 

Seriöst finansierat, se Sverigebudgeten… 

http://www.enklasidan.com/PDF/Sverigebudget_2018-12-31_ori3.pdf 

 

Exempel på lön och skatt… 

http://www.enklasidan.com/PDF/Skatteberakning_Lontagare_Stadare_Domkloka_ori.pdf 

http://www.enklasidan.com/PDF/Skatteberakning_pensionar_Dom_kloka_ori.pdf  

http://www.enklasidan.com/PDF/Skatteberakning_fattigpensionar_Dom_kloka_ori1.pdf  

 

Exempel på lån med och utan ränta… http://www.enklasidan.com/PDF/Dom_Kloka_-

_Laneexempel_D.pdf  

 

  

www.Domkloka.se
mailto:Politikerforslag@Domkloka.se
mailto:Politikerforslag@Domkloka.se
http://enklasidan.com/PDF/Rantefri_ekonomi_tung_bakgrundsanalys_ori3A.pdf
http://enklasidan.com/PDF/Rantefri_ekonomi_tung_bakgrundsanalys_ori3A.pdf
http://enklasidan.com/PDF/Skattereform_Vi_behover_en_helt_ny_ekonomi_Dom_Kloka_ori2.pdf
http://enklasidan.com/PDF/Skattereform_Vi_behover_en_helt_ny_ekonomi_Dom_Kloka_ori2.pdf
http://enklasidan.com/PDF/Skattereform_Vi_behover_en_helt_ny_ekonomi_Dom_Kloka_ori2.pdf
http://enklasidan.com/PDF/Skattereform_Vi_behover_en_helt_ny_ekonomi_Dom_Kloka_ori2.pdf
http://enklasidan.com/PDF/Dom_Kloka_-_Finansiering_och_Om_Basinkomst_tung_version_ori2.pdf
http://enklasidan.com/PDF/Dom_Kloka_-_Finansiering_och_Om_Basinkomst_tung_version_ori2.pdf
http://enklasidan.com/PDF/Dom_Kloka_-_Finansiering_och_Om_Basinkomst_tung_version_ori2.pdf
http://enklasidan.com/PDF/Dom_Kloka_-_Finansiering_och_Om_Basinkomst_tung_version_ori2.pdf
http://www.enklasidan.com/PDF/Sverigebudget_2018-12-31_ori3.pdf
http://www.enklasidan.com/PDF/Sverigebudget_2018-12-31_ori3.pdf
http://www.enklasidan.com/PDF/Skatteberakning_Lontagare_Stadare_Domkloka_ori.pdf
http://www.enklasidan.com/PDF/Skatteberakning_Lontagare_Stadare_Domkloka_ori.pdf
http://www.enklasidan.com/PDF/Skatteberakning_pensionar_Dom_kloka_ori.pdf
http://www.enklasidan.com/PDF/Skatteberakning_pensionar_Dom_kloka_ori.pdf
http://www.enklasidan.com/PDF/Skatteberakning_fattigpensionar_Dom_kloka_ori1.pdf
http://www.enklasidan.com/PDF/Skatteberakning_fattigpensionar_Dom_kloka_ori1.pdf
http://www.enklasidan.com/PDF/Dom_Kloka_-_Laneexempel_D.pdf
http://www.enklasidan.com/PDF/Dom_Kloka_-_Laneexempel_D.pdf
http://www.enklasidan.com/PDF/Dom_Kloka_-_Laneexempel_D.pdf
http://www.enklasidan.com/PDF/Dom_Kloka_-_Laneexempel_D.pdf


   7 

 

Bli medlem i Dom kloka: Valfritt: 50 - 300 kr insättes på bankgiro 158 – 6288 alt. Swish: 072-341 50 91  
(tv. klientmedelskonton tillhörande TBST Group) 

Märkes Ditt namn och ort, gärna mailadress att vi kan sända stadgar. 
© 2018 Föreningen Dom kloka… hemsida: www.Domkloka.se 

forts) Nyckellänkar till hur ett modernt samhälle kan formas med programmet RSM: 

 

Klimatet, RSM, landsbygden, tillväxt, skattesystem, olika FB profilers inlägg mm…   

http://www.enklasidan.com/PDF/Helen_Rosell_2019-03-11_ori.pdf   
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