ASTAT
Tabellnamn

Adress

Tabellens
användningsområde

En persons adress vid visst givet tillfälle.

Tabellnamn

Adress

Fältnamn kortnamn

persid

Fältnamn långnamn

Person ID-nummer

Fältets
användningsområde

Genom persid kan samtliga uppgifter som rör en person, följas/bearbetas/sammanställas
utan att personnummer används

Kod/Beteckning

int, not null

Definition:

Person ID-nummer unikt nummer för varje person i ASTAT

är nyckelfält:

Beskrivning:

Från och med datum

2000-01-01

Till och med datum
Sorteringsordning

1

Tabellnamn

Adress

Fältnamn kortnamn

kassanr

Fältnamn långnamn

Kassanummer

Fältets
användningsområde

För att kunna ta fram kassanamn och koppla information från olika tabeller

Kod/Beteckning

char (2), not null

Definition:

Kassans nummer

är nyckelfält:

Beskrivning:

Från och med datum

2000-01-01

Till och med datum
Sorteringsordning

den 15 maj 2017

2
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ASTAT
Tabellnamn

Adress

Fältnamn kortnamn

adressnr

Fältnamn långnamn

Adressnummer

är nyckelfält:

Fältets
användningsområde
Kod/Beteckning

int, not null

Definition:

När uppgifterna i tabellen Adress ändras hos en kassa, erhålles nytt adressnr.

Beskrivning:

I OAS skapas adressnr med start på ett (1) för varje registrerad adress per person och
kassa. För varje ny registrerad adress ökas adressnr med ett (1).

Från och med datum

2000-01-01

Till och med datum
Sorteringsordning

3

Tabellnamn

Adress

Fältnamn kortnamn

giltigfrom

Fältnamn långnamn

Giltig från och med datum

är nyckelfält:

Fältets
användningsområde
Kod/Beteckning

date, not null

Definition:

Från och med vilket datum en person är bosatt på viss ort, definierat genom postnummer.

Beskrivning:

Anger från vilket datum en medlem är bosatt på viss ort.

Från och med datum

2000-01-01

Till och med datum
Sorteringsordning

den 15 maj 2017

4
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ASTAT
Tabellnamn

Adress

Fältnamn kortnamn

giltigtom

Fältnamn långnamn

Giltig till och med datum

är nyckelfält:

Fältets
användningsområde
Kod/Beteckning

date, null

Definition:

Till och med vilket datum en person är bosatt på viss ort.

Beskrivning:

Anger tidpunkten från när tidigare uppgivna bostadsort ej längre gäller med utgångspunkt
från uppgivet nytt postnummer

Från och med datum

2000-01-01

Till och med datum
Sorteringsordning

5

Tabellnamn

Adress

Fältnamn kortnamn

makuleringsdatum

Fältnamn långnamn

Makuleringsdatum

är nyckelfält:

Fältets
användningsområde
Kod/Beteckning

date, null

Definition:

Datum då en post i tabellen Adress makulerats och tagits bort.

Beskrivning:

Adresser som makuleras tas bort ur ASTAT. Detta innebär att makuleringsdatum alltid är
null.

Från och med datum

2000-01-01

Till och med datum
Sorteringsordning

den 15 maj 2017

6

Sida 3 av 115

ASTAT
Tabellnamn

Adress

Fältnamn kortnamn

regdatum

Fältnamn långnamn

Registreringsdatum

Fältets
användningsområde

För att se när senaste registreringen rörande adressen gjordes.

Kod/Beteckning

datetime, not null

Definition:

Datum för den senaste registreringen för en post i tabellen Adress

Beskrivning:

När kassan registrerar en uppgift om en person i OAS skapas automatiskt ett
registreringsdatum.

Från och med datum

är nyckelfält:

2000-01-01

Till och med datum
Sorteringsordning

7

Tabellnamn

Adress

Fältnamn kortnamn

landkod

Fältnamn långnamn

Landskod

är nyckelfält:

Fältets
användningsområde
Kod/Beteckning

int, null

Definition:

Adressens landstillhörighet

Beskrivning:

Om personen är bosatt utomlands sätts en kod för det land där personen är bosatt. Särskilt
vanligt för "gränsarbetare". För landkoder se tabellen "Landkod".

Från och med datum

2003-03-07

Till och med datum
Sorteringsordning

den 15 maj 2017

8
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ASTAT
Tabellnamn

Adress

Fältnamn kortnamn

postnummer

Fältnamn långnamn

Postnummer

är nyckelfält:

Fältets
användningsområde
Kod/Beteckning

int, not null

Definition:

Postnummer för uppgiven utbetalningsadress

Beskrivning:

Från OAS överförs information om aktuellt postnummer. I äldre data finns vissa avvikelser
orsakade genom att möjligheter funnits att i OAS registrera postnummer som saknas i
Postnummerkatalogen. Främst beror detta på att man vill kunna registrera så kallade
gränsgångare, personer som arbetat i Sverige men bosatta i annat nordiskt land.

Från och med datum

2000-01-01

Till och med datum
Sorteringsordning

9

Tabellnamn

Adress

Fältnamn kortnamn

laenkod

Fältnamn långnamn

Länskod

Fältets
användningsområde

Koden för det län personen bor i.

Kod/Beteckning

varchar (2), null

Definition:

Tillhörande värdeförråd finns i tabellen laenkod.

är nyckelfält:

Beskrivning:

Från och med datum

2000-01-01

Till och med datum
Sorteringsordning

den 15 maj 2017

10
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ASTAT
Tabellnamn

Adress

Fältnamn kortnamn

kommunkod

Fältnamn långnamn

Kommunkod

Fältets
användningsområde

Koden för den kommun personen bor i.

Kod/Beteckning

varchar (4), null

Definition:

Tillhörande värdeförråd finns i tabellen kommunkod.

är nyckelfält:

Beskrivning:

Från och med datum

2000-01-01

Till och med datum
Sorteringsordning

den 15 maj 2017
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Sida 6 av 115

ASTAT
Tabellnamn

Aktivitetsstodsdgr

Tabellens
användningsområde

Tabellen infördes under 2007 i A-stat. Uppgifterna behövs för att kunna beräkna hur
många ersättningsdagar som förbrukats. Uppgifterna kommer från Försäkringskassan via
OAS.

Tabellnamn

Aktivitetsstodsdgr

Fältnamn kortnamn

persid

Fältnamn långnamn

Person ID-nummer

Fältets
användningsområde

Genom persid kan samtliga uppgifter som rör en person, följas/bearbetas/sammanställas
utan att personnummer används

Kod/Beteckning

int, not null

Definition:

Person ID-nummer unikt nummer för varje person i ASTAT

är nyckelfält:

Beskrivning:

Från och med datum

2007-10-01

Till och med datum
Sorteringsordning

1

Tabellnamn

Aktivitetsstodsdgr

Fältnamn kortnamn

kassanr

Fältnamn långnamn

kassanr

Fältets
användningsområde

För att kunna ta fram kassanamn och koppla information från olika tabeller

Kod/Beteckning

char (2), not null

Definition:

Kassans nummer

är nyckelfält:

Beskrivning:

Från och med datum

2007-10-01

Till och med datum
Sorteringsordning

den 15 maj 2017

2
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ASTAT
Tabellnamn

Aktivitetsstodsdgr

Fältnamn kortnamn

progidnr

Fältnamn långnamn

Program-idnr

är nyckelfält:

Fältets
användningsområde
Kod/Beteckning

int, not null

Definition:

Ett för varje program unikt id-nummer som Arbetsförmedlingen skapar. Något värdeförråd
för denna variabel finns inte i A-stat, utan får vid behov hämtas från Arbetsförmedlingen.

Beskrivning:

2007-10-01

Från och med datum
Till och med datum

3

Sorteringsordning
Tabellnamn

Aktivitetsstodsdgr

Fältnamn kortnamn

lopnr

Fältnamn långnamn

Löpnummer

är nyckelfält:

Fältets
användningsområde
Kod/Beteckning

smallint, not null

Definition:

OAS åsätter ett löpnummer, 1 eller 2. Alla program får löpnr 1 vid programmets start. Om
programmet är så långt att det sträcker sig in i nästa ersättningsperiod sker följande: FK
återrapporterar per löpnr 1, A-kassan skapar en ny ersättningsperiod och resterande
aktivitetsstödsdagar kommer att redovisas med samma programidnr, men med löpnr 2.

Beskrivning:

Från och med datum

2007-10-01

Till och med datum
Sorteringsordning

den 15 maj 2017

4
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ASTAT
Tabellnamn

Aktivitetsstodsdgr

Fältnamn kortnamn

aktstoddagar

Fältnamn långnamn

Aktivitetsstödsdagar

är nyckelfält:

Fältets
användningsområde
Kod/Beteckning

decimal(4,1), not null

Definition:

Antalet dagar med aktivitetsstöd, FK återrapporterar antalet dagar med aktivitetsstöd då det
återstår 70, 50 och 0 ersättningsdagar på ersättningsperioden samt när programmet är slut.

Beskrivning:

Från och med datum

2007-10-01

Till och med datum
Sorteringsordning

5

Tabellnamn

Aktivitetsstodsdgr

Fältnamn kortnamn

tomdatum

Fältnamn långnamn

Till och med datum

är nyckelfält:

Fältets
användningsområde
Kod/Beteckning

datetime, not null

Definition:

Datumet visar t.o.m. vilket datum Försäkringskassan har betalat ut aktivitetsstöd

Beskrivning:

Från och med datum

2007-10-01

Till och med datum
Sorteringsordning

den 15 maj 2017

9
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ASTAT
Tabellnamn

Aktivitetsstodsdgr

Fältnamn kortnamn

erssnr

Fältnamn långnamn

Ersättningsperiodnummer

är nyckelfält:

Fältets
användningsområde
Kod/Beteckning

int, not null

Definition:

Varje ny ersättningsperiod som registreras i OAS får ett nytt ersättningsperiodnummer

Beskrivning:

Från och med datum

2007-10-01

Till och med datum
Sorteringsordning

10

Tabellnamn

Aktivitetsstodsdgr

Fältnamn kortnamn

regdatum

Fältnamn långnamn

Registreringsdatum

Fältets
användningsområde

För att se när senaste registreringen rörande aktivitetsdagarna gjordes.

Kod/Beteckning

datetime, not null

Definition:

Datum för den senaste registreringen av en post i tabellen Aktivitetsstodsdgr

Beskrivning:

När kassan registrerar en uppgift om en person i OAS skapas automatiskt ett
registreringsdatum.

Från och med datum

är nyckelfält:

2007-10-01

Till och med datum
Sorteringsordning

den 15 maj 2017

11
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ASTAT
Tabellnamn

Aktivitetsstodsdgr

Fältnamn kortnamn

aktivitetsstodsdgrregdatum

Fältnamn långnamn

Aktivitetsstödsdagarregistreringsdatum

är nyckelfält:

Fältets
användningsområde
Kod/Beteckning

datetime, not null

Definition:

Datum för första registreringen av en post i tabellen Aktivitetsstodsdgr

Beskrivning:

Från och med datum

2007-10-01

Till och med datum
Sorteringsordning

den 15 maj 2017

12
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ASTAT
Tabellnamn

Aterbet

Tabellens
användningsområde

En persons återbetalningar av sina återkrav. Tabellen infördes i A-stat sommaren 2009
och data laddades in från januari 2004. Det främsta användningsområdet för dessa
uppgifter är att kunna redovisa en mer korrekt bild av utbetalningarna. Eftersom krav om
återbetalningar kan ske åtskilliga år efter en utbetalning och omfatta fler kalenderår är det
omöjligt att absolut fastställa ett specifikt års utbetalningar men avvikelsen mellan utbetald
ersättning och slutgiltig erhållen ersättning är försumbar.

Tabellnamn

Aterbet

Fältnamn kortnamn

persid

Fältnamn långnamn

Person ID-nummer

Fältets
användningsområde

Genom persid kan samtliga uppgifter som rör en person, följas/bearbetas/sammanställas
utan att personnummer används

Kod/Beteckning

int, not null

Definition:

Person ID-nummer unikt nummer för varje person i ASTAT

är nyckelfält:

Beskrivning:

Från och med datum

2001-06-21

Till och med datum
Sorteringsordning

1

Tabellnamn

Aterbet

Fältnamn kortnamn

kassanr

Fältnamn långnamn

Kassanummer

Fältets
användningsområde

För att kunna ta fram kassanamn och koppla information från olika tabeller

Kod/Beteckning

char (2), not null

Definition:

Kassans nummer

är nyckelfält:

Beskrivning:

Från och med datum

2001-06-21

Till och med datum
Sorteringsordning

den 15 maj 2017

2
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ASTAT
Tabellnamn

Aterbet

Fältnamn kortnamn

aterbetsnr

Fältnamn långnamn

Återbetalningsnummer

är nyckelfält:

Fältets
användningsområde
Kod/Beteckning

int, not null

Definition:

En återbetalnings löpnummer.

Beskrivning:

För varje nytt beslut om återbetalning och person skapar OAS ett unikt
återbetalningsnummer.

Från och med datum

2001-06-21

Till och med datum
Sorteringsordning

3

Tabellnamn

Aterbet

Fältnamn kortnamn

aterbetkod

Fältnamn långnamn

Återbetalningskod

Fältets
användningsområde

Med hjälp av återbetalningskod kan summeringar göras av återbetalningar per orsak.

Kod/Beteckning

int, not null

Definition:

Av vilken orsak återbetalningen gjorts

Beskrivning:

Anger den orsak som återbetalningen avser, se tabellen "Aterbetkod".

Från och med datum

är nyckelfält:

2001-06-21

Till och med datum
Sorteringsordning

den 15 maj 2017

4
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ASTAT
Tabellnamn

Aterbet

Fältnamn kortnamn

betbokdatum

Fältnamn långnamn

Betalningsbokföringsdatum

Fältets
användningsområde

Det datum återbetalningen bokförs till STEAK hos Arbetsförmedlingen

Kod/Beteckning

datetime, not null

Definition:

Datumet då återbetalningen registreras till STEAK hos Arbetsförmedlingen

är nyckelfält:

Beskrivning:

Från och med datum

2001-06-21

Till och med datum
Sorteringsordning

5

Tabellnamn

Aterbet

Fältnamn kortnamn

avdragsnr

Fältnamn långnamn

Avdragsnummer

Fältets
användningsområde

Används för att knyta samman återbetalningen med det återkrav som återbetalningen avser.

Kod/Beteckning

int, not null

Definition:

Avdragsnummer kopplar samman en återbetalning med ett återkrav.

Beskrivning:

Avdragsnumret visar vilket återkrav som återbetalningen avser.

Från och med datum

är nyckelfält:

2003-03-10

Till och med datum
Sorteringsordning

den 15 maj 2017

6
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ASTAT
Tabellnamn

Aterbet

Fältnamn kortnamn

belopp

Fältnamn långnamn

Återbetalat belopp

Fältets
användningsområde

Genom att summera återbetalningar kan regleringar av återkrav kontrolleras. När
mätperioden väljs bör hänsyn tas till att återbetalningarna i flertalet fall görs med lång
eftersläpning.

Kod/Beteckning

decimal(19,2), not null

Definition:

Det belopp som återbetalats

Beskrivning:

Det av a-kassan registrerade återbetalade beloppet. Avser bruttobelopp.

Från och med datum

är nyckelfält:

2001-06-21

Till och med datum
7

Sorteringsordning
Tabellnamn

Aterbet

Fältnamn kortnamn

valuta

Fältnamn långnamn

Valuta

är nyckelfält:

Fältets
användningsområde
Kod/Beteckning

char (5), not null

Definition:

I vilken valuta som återbetalningen har gjorts.

Beskrivning:

Valuta kan anges i SEK(Svenska Kronor) eller EURO.

Från och med datum

2001-06-21

Till och med datum
Sorteringsordning

den 15 maj 2017

8

Sida 15 av 115

ASTAT
Tabellnamn

Aterkrav

Tabellens
användningsområde

En persons återkrav. Tabellen infördes i A-stat sommaren 2009 och data laddades in från
januari 2004. Det främsta användningsområdet för dessa uppgifter är att kunna redovisa
en mer korrekt bild av utbetalningarna. Eftersom krav om återbetalningar kan ske
åtskilliga år efter en utbetalning och omfatta fler kalenderår är det omöjligt att absolut
fastställa ett specifikt års utbetalningar men avvikelsen mellan utbetald ersättning och
slutgiltig erhållen ersättning är försumbar.

Tabellnamn

Aterkrav

Fältnamn kortnamn

persid

Fältnamn långnamn

Person ID-nummer

Fältets
användningsområde

Genom persid kan samtliga uppgifter som rör en person, följas/bearbetas/sammanställas
utan att personnummer används

Kod/Beteckning

int, not null

Definition:

Person ID-nummer unikt nummer för varje person i ASTAT

är nyckelfält:

Beskrivning:

Från och med datum

2000-01-01

Till och med datum
Sorteringsordning

1

Tabellnamn

Aterkrav

Fältnamn kortnamn

kassanr

Fältnamn långnamn

Kassanummer

Fältets
användningsområde

För att kunna ta fram kassanamn och koppla information från olika tabeller

Kod/Beteckning

char (2), not null

Definition:

Kassans nummer

är nyckelfält:

Beskrivning:

Från och med datum

2000-01-01

Till och med datum
Sorteringsordning

den 15 maj 2017

2
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ASTAT
Tabellnamn

Aterkrav

Fältnamn kortnamn

aterkravvaersnr

Fältnamn långnamn

Åtekravsnummer

är nyckelfält:

Fältets
användningsområde
Kod/Beteckning

int, not null

Definition:

Ett återkravs löpnummer.

Beskrivning:

För varje persons återkrav skapar varje kassas OAS-system ett nytt unikt löpnummer

Från och med datum

2000-01-01

Till och med datum
Sorteringsordning

3

Tabellnamn

Aterkrav

Fältnamn kortnamn

kassakortsvecka

Fältnamn långnamn

Kassakortsvecka

Fältets
användningsområde

För att kunna se vilka kassakortsveckor som felaktig utbetalning utgått för och återkrav därav
beslutats om.

Kod/Beteckning

int, not null

Definition:

Veckonummer för den utbetalning som återkravet avser

är nyckelfält:

Beskrivning:

Från och med datum

2000-01-01

Till och med datum
Sorteringsordning

den 15 maj 2017

4
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ASTAT
Tabellnamn

Aterkrav

Fältnamn kortnamn

kravbokdatum

Fältnamn långnamn

Återkravsbokforingsdatumet

Fältets
användningsområde

Det datum återkravet bokförs till STEAK hos Arbetsförmedlingen

Kod/Beteckning

datetime, not null

Definition:

Datumet då återkravet registreras till STEAK hos Arbetsförmedlingen

är nyckelfält:

Beskrivning:

Från och med datum

2000-01-01

Till och med datum
Sorteringsordning

5

Tabellnamn

Aterkrav

Fältnamn kortnamn

erskod

Fältnamn långnamn

Ersättningskod

Fältets
användningsområde

Söka fram ersättningstyp

Kod/Beteckning

int, not null

Definition:

För definition se tabellen aterkravkod

Beskrivning:

Ersättningskod avser arbetslöshetsersättning eller de övriga ersättningsslag som akassorna hanterar. Det är främst olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder som Riksdagen
särskilt beslutat att a-kassorna ska administrera. 201004 bytte erskod namn från
ersattningskod i A-stat.

Från och med datum

är nyckelfält:

2000-01-01

Till och med datum
Sorteringsordning

den 15 maj 2017

6
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ASTAT
Tabellnamn

Aterkrav

Fältnamn kortnamn

ersnivakod

Fältnamn långnamn

Ersättningsnivåkod

Fältets
användningsområde

Söka fram ersättningstyp

Kod/Beteckning

int, not null

Definition:

Anger om personen har fått karens eller arbetslöshetsersättning som inkomstrelaterad eller
grundbelopp.

Beskrivning:

För koder se tabellen Återkravkod

Från och med datum

är nyckelfält:

2000-01-01

Till och med datum
Sorteringsordning

7

Tabellnamn

Aterkrav

Fältnamn kortnamn

ersdagarkod

Fältnamn långnamn

Ersättningsnivåkod

Fältets
användningsområde

Söka fram ersättningstyp

Kod/Beteckning

int, not null

Definition:

För definition se tabellen aterkravkod

Beskrivning:

För definition se tabellen aterkravkod.

Från och med datum

är nyckelfält:

2000-01-01

Till och med datum
Sorteringsordning

den 15 maj 2017

8
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ASTAT
Tabellnamn

Aterkrav

Fältnamn kortnamn

avdragsnr

Fältnamn långnamn

Avdragsnummer

Fältets
användningsområde

Används för att knyta samman återkrav med de återbetalningar som återkravet avser.

Kod/Beteckning

int, not null

Definition:

Avdragsnummer kopplar samman ett återkrav med en återbetalning.

är nyckelfält:

Beskrivning:

Från och med datum

2000-01-01

Till och med datum
Sorteringsordning

9

Tabellnamn

Aterkrav

Fältnamn kortnamn

inkomstar

Fältnamn långnamn

Inkomstår

Fältets
användningsområde

Det år ersättningen som återkrävs utbetalades

Kod/Beteckning

smallint, not null

Definition:

Anger vilket inkomstår återkravet hänförs till.

är nyckelfält:

Beskrivning:

Från och med datum

2000-01-01

Till och med datum
Sorteringsordning

den 15 maj 2017

10

Sida 20 av 115

ASTAT
Tabellnamn

Aterkrav

Fältnamn kortnamn

dagar

Fältnamn långnamn

Antal dagar

Fältets
användningsområde

Antalet dagar, en viss kassakortsvecka, som återkravet avser

Kod/Beteckning

decimal(19,2), null

Definition:

Antalet utbetalade dagar som återkravet avser.

är nyckelfält:

Beskrivning:

Från och med datum

2000-01-01

Till och med datum
Sorteringsordning

14

Tabellnamn

Aterkrav

Fältnamn kortnamn

deltidsdagar

Fältnamn långnamn

Deltidsdagar

är nyckelfält:

Fältets
användningsområde
Kod/Beteckning

decimal(2,1), null

Definition:

Antalet återkrävda deltidsdagar som återkravet avser.

Beskrivning:

Från och med datum

2008-04-07

Till och med datum
Sorteringsordning

den 15 maj 2017
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Tabellnamn

Aterkrav

Fältnamn kortnamn

belopp

Fältnamn långnamn

Återkrävt belopp

är nyckelfält:

Fältets
användningsområde
Kod/Beteckning

decimal(19,2), not null

Definition:

Det bruttobelopp som återkrävs för angiven ersättningstyp.

Beskrivning:

Från och med datum

2000-01-01

Till och med datum
Sorteringsordning

16

Tabellnamn

Aterkrav

Fältnamn kortnamn

valuta

Fältnamn långnamn

Valuta

är nyckelfält:

Fältets
användningsområde
Kod/Beteckning

char (5), not null

Definition:

I vilken valuta som återkraven har gjorts.

Beskrivning:

Valuta kan anges i SEK (Svenska Kronor) eller EURO.

Från och med datum

2000-01-01

Till och med datum
Sorteringsordning

den 15 maj 2017

17
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Tabellnamn

Aterkrav

Fältnamn kortnamn

typr

Fältnamn långnamn

Typränta

Fältets
användningsområde

För att se om återkravet ska betalas med ränta

Kod/Beteckning

tinyint, not null

Definition:

För att se om återkravet ska betalas med ränta

är nyckelfält:

Beskrivning:

Från och med datum

2009-03-01

Till och med datum
Sorteringsordning

18

Tabellnamn

Aterkrav

Fältnamn kortnamn

paragraf

Fältnamn långnamn

Paragraf

Fältets
användningsområde

För att se om återkravet avser § 68 eller 68a

Kod/Beteckning

tinyint, null

Definition:

För att se om återkravet avser § 68 eller 68a

är nyckelfält:

Beskrivning:

Från och med datum

2009-03-01

Till och med datum
Sorteringsordning

den 15 maj 2017
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Tabellnamn

Aterkrav

Fältnamn kortnamn

rattelsedatum

Fältnamn långnamn

Rättelsedatum

Fältets
användningsområde

Det datum då senaste rättelsen (korrigeringen) av återkravet gjordes

Kod/Beteckning

datetime, null

Definition:

Det datum då senaste rättelsen (korrigeringen) av återkravet gjordes

är nyckelfält:

Beskrivning:

Från och med datum

2009-03-01

Till och med datum
Sorteringsordning

den 15 maj 2017
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Tabellnamn

Beslut

Tabellens
användningsområde

Tabellen ger möjlighet att redovisa de flesta av kassornas beslut i samtliga ärenden som
rör rätten till ersättning, totalt för en viss typ eller per kassa/ålder/kön. OAS-systemet som
levererar data till A-stat har inte ställt ett absolut krav till användaren att registrera vissa av
besluten. Uppgifterna kan därför vara behäftade med vissa svagheter.

Tabellnamn

Beslut

Fältnamn kortnamn

persid

Fältnamn långnamn

Person ID-nummer

Fältets
användningsområde

Genom persid kan samtliga uppgifter som rör en person, följas/bearbetas/sammanställas
utan att personnummer används

Kod/Beteckning

int, not null

Definition:

Person ID-nummer unikt nummer för varje person i ASTAT

är nyckelfält:

Beskrivning:

Från och med datum

2000-01-01

Till och med datum
1

Sorteringsordning
Tabellnamn

Beslut

Fältnamn kortnamn

kassanr

Fältnamn långnamn

Kassanummer

Fältets
användningsområde

För att kunna ta fram kassanamn och koppla information från olika tabeller

Kod/Beteckning

char (2), not null

Definition:

Kassans nummer

är nyckelfält:

Beskrivning:

Från och med datum

2000-01-01

Till och med datum
Sorteringsordning

den 15 maj 2017

2
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Tabellnamn

Beslut

Fältnamn kortnamn

beslutsnr

Fältnamn långnamn

Beslutsnummer

Fältets
användningsområde

Beslutsnumret håller ihop all information som gäller en registrering av ett unikt beslut.

Kod/Beteckning

int, not null

Definition:

För varje persons beslut skapar varje kassas OAS-system ett nytt unikt beslutsnummer

Beskrivning:

För varje nytt beslut och person skapar OAS ett unikt beslutsnummer för att hålla reda på
alla registreringar som hör till samma data när ändringar görs. Registreringsprogrammet i
OAS styr om det är en rättelse av registrerat data eller om det är ett nytt värde.

Från och med datum

är nyckelfält:

2000-01-01

Till och med datum
3

Sorteringsordning

Tabellnamn

Beslut

Fältnamn kortnamn

objektkod

Fältnamn långnamn

Objektkod

är nyckelfält:

Fältets
användningsområde
Kod/Beteckning

char (3), not null

Definition:

Anger tillsammans med typ och typkod vilket beslut som avses.

Beskrivning:

För koder och definition av beslut, se tabellen Beslutkod.

Från och med datum

2000-01-01

Till och med datum
Sorteringsordning

den 15 maj 2017

4
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Tabellnamn

Beslut

Fältnamn kortnamn

typ

Fältnamn långnamn

Beslutstyp

är nyckelfält:

Fältets
användningsområde
Kod/Beteckning

int, not null

Definition:

Anger tillsammans med objektkod och typkod vilket beslut som avses.

Beskrivning:

För koder och definition av beslut, se tabellen Beslutkod.

Från och med datum

2000-01-01

Till och med datum
5

Sorteringsordning
Tabellnamn

Beslut

Fältnamn kortnamn

typkod

Fältnamn långnamn

Beslutstypkod

är nyckelfält:

Fältets
användningsområde
Kod/Beteckning

int, not null

Definition:

Anger tillsammans med objektkod och typ vilket beslut som avses.

Beskrivning:

För koder och definition av beslut, se tabellen Beslutkod.

Från och med datum

2000-01-01

Till och med datum
Sorteringsordning

den 15 maj 2017

6
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Tabellnamn

Beslut

Fältnamn kortnamn

beslutgallerfrom

Fältnamn långnamn

Beslut gäller från och med

är nyckelfält:

Fältets
användningsområde
Kod/Beteckning

date, null

Definition:

Från och med det datum som beslutet är gällande

Beskrivning:

A-kassan registrerar ett beslut och anger i OAS från vilket datum beslutet gäller.

Från och med datum

2000-01-01

Till och med datum
7

Sorteringsordning
Tabellnamn

Beslut

Fältnamn kortnamn

beslutgallertom

Fältnamn långnamn

Beslut gäller till och med

är nyckelfält:

Fältets
användningsområde
Kod/Beteckning

date, null

Definition:

Till och med det datum som beslutet är gällande

Beskrivning:

Beslut gäller till och med kan få ett datum antingen genom att a-kassan satt ett datum i
OAS eller genom att IAF stängt besluten i ASTAT pga av att det annars finns överlappande
beslut på samma kassa. T.ex. ska det ej finnas två normalarbetstider öppna samtidigt för
samma person i samma kassa och dessa har därav korrigerats genom att det ena beslutet
fått ett gäller till och med datum.

Från och med datum

2000-01-01

Till och med datum
Sorteringsordning

den 15 maj 2017

8
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Tabellnamn

Beslut

Fältnamn kortnamn

beslutsvarde

Fältnamn långnamn

Beslutsvärde

Fältets
användningsområde

För utsökning av gällande daglön, dagpenning eller normalarbetstid, avstängningstid osv.

Kod/Beteckning

numeric (19,2), null

Definition:

Var beslutsvärde lagras se tabellen "Beslutkod".

Beskrivning:

Varje beslut som har data som anger något värdebelopp lagras i något av fälten
Beslutsvarde, Beslutsvarde2 och/eller Beslutsvarde3.

Från och med datum

är nyckelfält:

2000-01-01

Till och med datum
9

Sorteringsordning
Tabellnamn

Beslut

Fältnamn kortnamn

beslutsvarde2

Fältnamn långnamn

Beslutsvärde

Fältets
användningsområde

För utsökning av gällande daglön, dagpenning eller normalarbetstid, avstängningstid osv.

Kod/Beteckning

numeric (19,2), null

Definition:

Var beslutsvärde lagras se tabellen "Beslutskod".

Beskrivning:

Varje beslut som har data som anger något värdebelopp, timmar eller pengar anges i detta
fält och är direkt kopplat till respektive beslut.

Från och med datum

är nyckelfält:

2000-01-01

Till och med datum
Sorteringsordning

den 15 maj 2017

10
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ASTAT
Tabellnamn

Beslut

Fältnamn kortnamn

beslutsvarde3

Fältnamn långnamn

Beslutsvärde

Fältets
användningsområde

För utsökning av gällande daglön, dagpenning eller normalarbetstid, avstängningstid osv.

Kod/Beteckning

numeric (19,2), null

Definition:

Var beslutsvärde lagras se tabellen "Beslutskod".

Beskrivning:

Varje beslut som har data som anger något värdebelopp, timmar eller pengar anges i detta
fält och är direkt kopplat till respektive beslut.

Från och med datum

är nyckelfält:

2000-01-01

Till och med datum
Sorteringsordning

11

Tabellnamn

Beslut

Fältnamn kortnamn

makuleringsdatum

Fältnamn långnamn

Makuleringsdatum

är nyckelfält:

Fältets
användningsområde
Kod/Beteckning

date, null

Definition:

Datum då en post i tabellen Beslut makulerats och tagits bort.

Beskrivning:

Beslut som makuleras tas bort ur ASTAT. Detta innebär att makuleringsdatum alltid är null.

Från och med datum

2000-01-01

Till och med datum
Sorteringsordning

den 15 maj 2017

12
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Tabellnamn

Beslut

Fältnamn kortnamn

regdatum

Fältnamn långnamn

Registreringsdatum

Fältets
användningsområde

För att se när senaste registreringen rörande beslutet gjordes.

Kod/Beteckning

datetime, not null

Definition:

Datum för den senaste registreringen av en post i tabellen Beslut

Beskrivning:

När kassan registrerar en uppgift om en person i OAS skapas automatiskt ett
registreringsdatum.

Från och med datum

är nyckelfält:

2000-01-01

Till och med datum
Sorteringsordning

13

Tabellnamn

Beslut

Fältnamn kortnamn

beslutregdatum

Fältnamn långnamn

Registreringsdatum för beslutet

Fältets
användningsområde

För att se när den första registreringen rörande beslutet gjordes.

Kod/Beteckning

datetime, null

Definition:

Datum för den första registreringen av en post i tabellen Beslut.

är nyckelfält:

Beskrivning:

Från och med datum

2007-02-01

Till och med datum
Sorteringsordning

den 15 maj 2017
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ASTAT
Tabellnamn

Deltidsveckor

Tabellens
användningsområde

En persons använda deltidsveckor. Tabellen infördes pga nya regler för deltidsarbete som
började gälla 15 maj 2017.
De nya reglerna innebar att arbetslöshetsersättning kan erhållas vid sidan av deltidsarbete
under max 60 veckor inom en ersättningsperiod Tidigare var begränsningen 75 dagar
inom en ersättningsperiod.
Ingen historik lagras i ASTAT, tabellen innehåller senast gällande uppgift om
deltidsvecka. En rad per använd deltidsvecka.

Tabellnamn

Deltidsveckor

Fältnamn kortnamn

persid

Fältnamn långnamn

Person ID-nummer

Fältets
användningsområde

Genom persid kan samtliga uppgifter som rör en person, följas/bearbetas/sammanställas
utan att personnummer används

Kod/Beteckning

int, not null

Definition:

Person ID-nummer unikt nummer för varje person i ASTAT

är nyckelfält:

Beskrivning:

Från och med datum

2017-05-15

Till och med datum
Sorteringsordning

1

Tabellnamn

Deltidsveckor

Fältnamn kortnamn

kassanr

Fältnamn långnamn

Kassanummer

Fältets
användningsområde

För att kunna ta fram kassanamn och koppla information från olika tabeller

Kod/Beteckning

char (2), not null

Definition:

Kassans nummer

är nyckelfält:

Beskrivning:

Från och med datum

2017-05-15

Till och med datum
Sorteringsordning

den 15 maj 2017

2
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ASTAT
Tabellnamn

Deltidsveckor

Fältnamn kortnamn

dvecka

Fältnamn långnamn

Deltidsvecka

Fältets
användningsområde

Deltidsveckan motsvarar en kassakortsvecka där utbetalning av arbetslöshetsersättning har
skett samtidigt med deltidsarbete.
Begränsningen 60 veckor för deltidsarbete gäller per ersättningsperiod.

Kod/Beteckning

int, not null

Definition:

En persons använda deltidsveckor

Beskrivning:

Varje vecka som innehåller en eller flera ersättningsdagar vid sidan om deltidsarbete räknas
som en deltidsvecka. Deltidsarbete är allt arbete som understiger arbetsutbudet per vecka.
Vid ikraftträdandet av den nya regeln räknades tidigare deltidsdagar om till deltidsveckor.
Deltidsveckor finns from 200815 eller senare.

är nyckelfält:

2017-05-15

Från och med datum
Till och med datum

3

Sorteringsordning
Tabellnamn

Deltidsveckor

Fältnamn kortnamn

antal

Fältnamn långnamn

Antal deltidsveckor

Fältets
användningsområde

Antal för en enskild deltidsvecka kan bara ha värdet 1 i ASTAT. Om veckan makuleras som
deltidsvecka tas raden bort. Genom att summera fältet antal inom en ersättningsperiod får
man en persons använda deltidsveckor.

Kod/Beteckning

int, not null

Definition:

Antal 1 betyder att veckan är en deltidsvecka.

Beskrivning:

OBS! Om kassabyte har skett under en ersättningsperiod måste man lägga ihop personens
veckor för varje kassatillhörighet.

Från och med datum

är nyckelfält:

2017-05-15

Till och med datum
Sorteringsordning

den 15 maj 2017

4
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ASTAT
Tabellnamn

Deltidsveckor

Fältnamn kortnamn

regdatum

Fältnamn långnamn

Registreringsdatum för deltidsveckan

Fältets
användningsområde

Senaste registreringsdatum för att veckan är en deltidsvecka.

Kod/Beteckning

datetime, null

är nyckelfält:

Definition:
Beskrivning:

Från och med datum

2017-05-15

Till och med datum
Sorteringsordning

den 15 maj 2017

5
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ASTAT
Tabellnamn

Diverse

Tabellens
användningsområde

Tabellen ger möjlighet att redovisa de flesta av kassornas beslut i samtliga ärenden som
rör rätten till ersättning, totalt för en viss typ eller per kassa/ålder/kön. OAS-systemet som
levererar data till A-stat har inte ställt ett absolut krav till användaren att registrera vissa av
besluten. Uppgifterna kan därför vara behäftade med vissa svagheter.

Tabellnamn

Diverse

Fältnamn kortnamn

persid

Fältnamn långnamn

Person ID-nummer

Fältets
användningsområde

Genom persid kan samtliga uppgifter som rör en person, följas/bearbetas/sammanställas
utan att personnummer används

Kod/Beteckning

int, not null

Definition:

Person ID-nummer unikt nummer för varje person i ASTAT

är nyckelfält:

Beskrivning:

Från och med datum

2000-01-01

Till och med datum
Sorteringsordning

1

Tabellnamn

Diverse

Fältnamn kortnamn

kassanr

Fältnamn långnamn

Kassanummer

Fältets
användningsområde

För att kunna ta fram kassanamn och koppla information från olika tabeller

Kod/Beteckning

char (2), not null

Definition:

Kassans nummer

är nyckelfält:

Beskrivning:

Från och med datum

2000-01-01

Till och med datum
Sorteringsordning

den 15 maj 2017

2

Sida 35 av 115

ASTAT
Tabellnamn

Diverse

Fältnamn kortnamn

beslutsnr

Fältnamn långnamn

Beslutsnummer

Fältets
användningsområde

Beslutsnumret håller ihop all information som gäller en registrering av ett unikt beslut.

Kod/Beteckning

int, not null

Definition:

För varje persons beslut skapar varje kassas OAS-system ett nytt unikt beslutsnummer

Beskrivning:

För varje nytt beslut och person skapar OAS ett unikt beslutsnummer för att hålla reda på
alla registreringar som hör till samma data när ändringar görs. Registreringsprogrammet i
OAS styr om det är en rättelse av registrerat data eller om det är ett nytt värde.

Från och med datum

är nyckelfält:

2000-01-01

Till och med datum
Sorteringsordning

3

Tabellnamn

Diverse

Fältnamn kortnamn

objektkod

Fältnamn långnamn

Objektkod

är nyckelfält:

Fältets
användningsområde
Kod/Beteckning

char (3), not null

Definition:

Anger tillsammans med typ och typkod vilket beslut som avses.

Beskrivning:

För koder och definition av beslut, se tabellen Diversekod.

Från och med datum

2000-01-01

Till och med datum
Sorteringsordning

den 15 maj 2017

4
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Tabellnamn

Diverse

Fältnamn kortnamn

typ

Fältnamn långnamn

Beslutstyp

är nyckelfält:

Fältets
användningsområde
Kod/Beteckning

int, not null

Definition:

Anger tillsammans med objektkod och typkod vilket beslut som avses.

Beskrivning:

För koder och definition av beslut, se tabellen Diversekod

Från och med datum

2000-01-01

Till och med datum
Sorteringsordning

5

Tabellnamn

Diverse

Fältnamn kortnamn

typkod

Fältnamn långnamn

Beslutstypkod

är nyckelfält:

Fältets
användningsområde
Kod/Beteckning

int, not null

Definition:

Anger tillsammans med objektkod och typ vilket beslut k som avses.

Beskrivning:

För koder och definition av beslut, se tabellen Diversekod.

Från och med datum

2000-01-01

Till och med datum
Sorteringsordning

den 15 maj 2017

6
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Tabellnamn

Diverse

Fältnamn kortnamn

beslutgallerfrom

Fältnamn långnamn

Beslut gäller från och med

är nyckelfält:

Fältets
användningsområde
Kod/Beteckning

date, null

Definition:

Från och med det datum som beslutet är gällande

Beskrivning:

A-kassan registrerar ett beslut och anger i OAS från vilket datum beslutet gäller.

Från och med datum

2000-01-01

Till och med datum
Sorteringsordning

7

Tabellnamn

Diverse

Fältnamn kortnamn

beslutgallertom

Fältnamn långnamn

Beslut gäller till och med

är nyckelfält:

Fältets
användningsområde
Kod/Beteckning

date, null

Definition:

Till och med det datum som beslutet är gällande

Beskrivning:

När ett nytt beslut fattats av kassan registreras datum för detta (i OAS) och därmed gäller
beslutet från detta datum. ASTAT sätter tom på gammalt beslut genom nytt besluts from
dataum minus en dag.
Så länge datum i tom saknas gäller ett beslut.

Från och med datum

2000-01-01

Till och med datum
Sorteringsordning

den 15 maj 2017

8
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Tabellnamn

Diverse

Fältnamn kortnamn

beslutsvarde

Fältnamn långnamn

Beslutsvärde

Fältets
användningsområde

För utsökning av gällande daglön, dagpenning eller normalarbetstid, avstängningstid osv.

Kod/Beteckning

numeric (19,2), null

Definition:

Var beslutsvärde lagras se tabellen "Diversekod".

Beskrivning:

Varje beslut som har data som anger något värdebelopp lagras i något av fälten
Beslutsvarde, Beslutsvarde2 och/eller Beslutsvarde3.

Från och med datum

är nyckelfält:

2000-01-01

Till och med datum
Sorteringsordning

9

Tabellnamn

Diverse

Fältnamn kortnamn

beslutsvarde2

Fältnamn långnamn

Beslutsvärde

Fältets
användningsområde

För utsökning av gällande daglön, dagpenning eller normalarbetstid, avstängningstid osv.

Kod/Beteckning

numeric (19,2), null

Definition:

Var beslutsvärde lagras se tabellen "Diversekod".

Beskrivning:

Varje beslut som har data som anger något värdebelopp, timmar eller pengar anges i detta
fält och är direkt kopplat till respektive beslut.

Från och med datum

är nyckelfält:

2000-01-01

Till och med datum
Sorteringsordning

den 15 maj 2017

10
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Tabellnamn

Diverse

Fältnamn kortnamn

beslutsvarde3

Fältnamn långnamn

Beslutsvärde

Fältets
användningsområde

För utsökning av gällande daglön, dagpenning eller normalarbetstid, avstängningstid osv.

Kod/Beteckning

numeric (19,2), null

Definition:

Var beslutsvärde lagras se tabellen "Diversekod".

Beskrivning:

Varje beslut som har data som anger något värdebelopp, timmar eller pengar anges i detta
fält och är direkt kopplat till respektive beslut.

Från och med datum

är nyckelfält:

2000-01-01

Till och med datum
Sorteringsordning

11

Tabellnamn

Diverse

Fältnamn kortnamn

makuleringsdatum

Fältnamn långnamn

Makuleringsdatum

är nyckelfält:

Fältets
användningsområde
Kod/Beteckning

date, null

Definition:

Datum då en post i tabellen Diverse makulerats och tagits bort.

Beskrivning:

Beslut som makuleras tas bort ur ASTAT. Detta innebär att makuleringsdatum alltid är null.

Från och med datum

2000-01-01

Till och med datum
Sorteringsordning

den 15 maj 2017
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Tabellnamn

Diverse

Fältnamn kortnamn

regdatum

Fältnamn långnamn

Registreringsdatum

Fältets
användningsområde

För att se när senaste registreringen rörande beslutet gjordes.

Kod/Beteckning

datetime, not null

Definition:

Datum för den senaste registreringen av en post i tabellen Diverse

Beskrivning:

När kassan registrerar en uppgift om en person i OAS skapas automatiskt ett
registreringsdatum.

Från och med datum

är nyckelfält:

2000-01-01

Till och med datum
Sorteringsordning

den 15 maj 2017

13
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Tabellnamn

Eesutbet

Tabellens
användningsområde

Tabellens uppgifter visar hur lång tid som vederbörande haft arbetslöshetsersättning i
annat EU-/EES-land och i vilket land. A-kassorna administrerar inte utbetalningarna av
ersättning till dem som under begränsad tid har rätt att vistas i annat EU-/EES-land och
söka arbete med bibehållen svensk arbetslöshetsersättning (beviljade enligt intyg e303).
Ersättningen bygger dock på svenska arbetslöshetsförsäkringens regelverk och
finansieras via samma regelverk i statens budget. A-kassorna ska därför registrera och
bokföra kostnaderna. Ersättningen utbetalas av sökandelandet och Arbetsförmedlingen
ersätter i efterhand sökandelandet. IAF ger a-kassorna i uppdrag att registrera vissa
uppgifter. Begreppet Eesutbetalning härrör från det mellan länderna träffade Eesavtalet
1994.

Tabellnamn

Eesutbet

Fältnamn kortnamn

persid

Fältnamn långnamn

Person ID-nummer

Fältets
användningsområde

Genom persid kan samtliga uppgifter som rör en person, följas/bearbetas/sammanställas
utan att personnummer används

Kod/Beteckning

int, not null

Definition:

Person ID-nummer unikt nummer för varje person i ASTAT

är nyckelfält:

Beskrivning:

Från och med datum

2001-04-26

Till och med datum
1

Sorteringsordning
Tabellnamn

Eesutbet

Fältnamn kortnamn

persid

Fältnamn långnamn

Person ID-nummer

Fältets
användningsområde

Genom persid kan samtliga uppgifter som rör en person, följas/bearbetas/sammanställas
utan att personnummer används

Kod/Beteckning

int, not null

Definition:

Person ID-nummer unikt nummer för varje person i ASTAT

är nyckelfält:

Beskrivning:

Från och med datum

2001-04-26

Till och med datum
Sorteringsordning

den 15 maj 2017

1
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Tabellnamn

Eesutbet

Fältnamn kortnamn

kassanr

Fältnamn långnamn

Kassanummer

Fältets
användningsområde

För att kunna ta fram kassanamn och koppla information från olika tabeller

Kod/Beteckning

char (2), not null

Definition:

Kassans nummer

är nyckelfält:

Beskrivning:

Från och med datum

2000-01-01

Till och med datum
Sorteringsordning

2

Tabellnamn

Eesutbet

Fältnamn kortnamn

eesdagpsnr

Fältnamn långnamn

EES-utbetalningsnummer

är nyckelfält:

Fältets
användningsområde
Kod/Beteckning

int, not null

Definition:

En eesutbetalnings löpnummer.

Beskrivning:

För varje persons eesutbetalning skapar varje kassas OAS-system ett nytt unikt nummer

Från och med datum

2000-01-01

Till och med datum
Sorteringsordning

den 15 maj 2017

3
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Tabellnamn

Eesutbet

Fältnamn kortnamn

eesdagpkod

Fältnamn långnamn

Ersättningstyp

är nyckelfält:

Fältets
användningsområde
Kod/Beteckning

int, not null

Definition:

För definition se tabellen EESutbetkod

Beskrivning:

Från och med datum

2000-01-01

Till och med datum
Sorteringsordning

4

Tabellnamn

Eesutbet

Fältnamn kortnamn

inkomstar

Fältnamn långnamn

Inkomstår

Fältets
användningsområde

Uppgiften i fältet ger info om året för vistelsen som ersättningstagare i annat EU-/EES-land.
Ger möjlighet till en grov periodredovisning.

Kod/Beteckning

smallint, not null

Definition:

Avser det år då ersättningen till personen utbetalades i det land som personen var
arbetssökande i.

Beskrivning:

Har ingen absolut koppling till när kassan registrerade uppgiften eller när arbetsökandet i
ett annat EU-/EES-land gjordes. Det kan ta lång tid från tiden för ersättning i annat land till
dess att sökarlandet ställer krav på ersättning från Sverige.

Från och med datum

är nyckelfält:

2000-01-01

Till och med datum
Sorteringsordning

den 15 maj 2017

5
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Tabellnamn

Eesutbet

Fältnamn kortnamn

landkod

Fältnamn långnamn

Landskod

Fältets
användningsområde

Uppgiften möjliggör sökande efter volymer per land, kostnader per land osv.

Kod/Beteckning

smallint, not null

Definition:

Landet där utbetalningen skett

Beskrivning:

Det land som personen varit arbetssökande i och som betalat ut ersättningen.
Kodförteckning finns i tabellen Landkod.

Från och med datum

är nyckelfält:

2000-01-01

Till och med datum
Sorteringsordning

9

Tabellnamn

Eesutbet

Fältnamn kortnamn

fromdatum

Fältnamn långnamn

Från och med datum

Fältets
användningsområde

Uppgifterna är inte redovisade per vecka som övriga uppgifter i A-stat vilket innebär att
beskrivningen av tidsuppgifter får ske på annat sätt. Det är dock möjligt att via uttag av
uppgifter om såväl from-tom som antal dagar räkna ut om en person fått hel ersättning alla
dagar.

Kod/Beteckning

datetime, not null

Definition:

Avser till och med det datum som personen fått ersättning i annat land. A-kassan erhåller
uppgiften från IAF. Inom en pågående ersättningsperiod kan det förekomma mer än en
e303-period.

Beskrivning:

Startdatum för beviljad ersättning som utbetalats i sökandelandet.

Från och med datum

är nyckelfält:

2000-01-01

Till och med datum
Sorteringsordning

den 15 maj 2017

10
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Tabellnamn

Eesutbet

Fältnamn kortnamn

tomdatum

Fältnamn långnamn

Till och med datum

är nyckelfält:

Fältets
användningsområde
Kod/Beteckning

datetime, not null

Definition:

Avser till och med det datum som personen fått ersättning i annat land. A-kassan erhåller
uppgiften från IAF. Inom en pågående ersättningsperiod kan det förekomma mer än en
e303-period.

Beskrivning:

Slutdatum för beviljad ersättning som utbetalats i sökandelandet.

2000-01-01

Från och med datum
Till och med datum
Sorteringsordning

11

Tabellnamn

Eesutbet

Fältnamn kortnamn

dagar

Fältnamn långnamn

Antal dagar

är nyckelfält:

Fältets
användningsområde
Kod/Beteckning

numeric(18,1), null

Definition:

Antalet utbetalade dagar som utbetalningen avser

Beskrivning:

De antal dagar som utbetalningslandet redovisat att de gjort utbetalning till
ersättningstagaren för.

Från och med datum

2000-01-01

Till och med datum
Sorteringsordning

den 15 maj 2017

12
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Tabellnamn

Eesutbet

Fältnamn kortnamn

belopp

Fältnamn långnamn

Totalt ersättningsbelopp

Fältets
användningsområde

Uppgiften ger besked om intäkter för ersättningstagaren från vistelsen i ett annat EU-/EESland.

Kod/Beteckning

numeric(19,2), null

Definition:

Beloppet som utbetalningen avser

Beskrivning:

Fältet anger det totala ersättningsbeloppet som IAF redovisat till a-kassan. Ersättningen
avser bruttobeloppet före skatteavdrag.

Från och med datum

är nyckelfält:

2000-01-01

Till och med datum
Sorteringsordning

13

Tabellnamn

Eesutbet

Fältnamn kortnamn

regleringsdatum

Fältnamn långnamn

Regleringsdatum

är nyckelfält:

Fältets
användningsområde
Kod/Beteckning

datetime,null

Definition:

Det datum a-kassan registrerar uppgiften till STEAK, bokföringsdatumet.

Beskrivning:

Från och med datum

2000-01-01

Till och med datum
Sorteringsordning

den 15 maj 2017
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Tabellnamn

Eesutbet

Fältnamn kortnamn

valuta

Fältnamn långnamn

Valuta

är nyckelfält:

Fältets
användningsområde
Kod/Beteckning

char(5), not null

Definition:

I vilken valuta som utbetalningen har gjorts.

Beskrivning:

Valuta kan anges i SEK(Svenska Kronor) eller EURO.
Kommer i framtiden att ange vilken valuta som kassan utbetalat ersättning i.

2000-01-01

Från och med datum
Till och med datum

15

Sorteringsordning
Tabellnamn

Eesutbet

Fältnamn kortnamn

typ

Fältnamn långnamn

typ

är nyckelfält:

Fältets
användningsområde
Kod/Beteckning

tinyint, not null

Definition:

Om vistelsen utomlands avser u2 eller E303

Beskrivning:

Om vistelsen utomlands avser u2 eller E303

Från och med datum

2010-11-01

Till och med datum
Sorteringsordning

den 15 maj 2017

16
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Tabellnamn

Eesutbet

Fältnamn kortnamn

u2paan

Fältnamn långnamn

u2-påanmälningsdatumet

Fältets
användningsområde

Anmälningsdatumet hos den utländska institutionen

Kod/Beteckning

datetime, null

Definition:

Påanmälningsdatumet hos den utländska arbetsförmedlingen

Beskrivning:

Påanmälningsdatumet hos den utländska arbetsförmedlingen

Från och med datum

är nyckelfält:

2010-11-01

Till och med datum
Sorteringsordning

den 15 maj 2017
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Tabellnamn

Ersperiod

Tabellens
användningsområde

Det måste alltid finnas en giltig ersättningsperiod i kassornas system OAS för att
ersättning ska kunna betalas ut. A-kassornas gemensamma datasystem har en rad villkor
uppställda för att ersättning skall betalas. För varje ersättningsslag som en medlem
omfattas av upprättas en ny ersättningsperiod.

Tabellnamn

Ersperiod

Fältnamn kortnamn

persid

Fältnamn långnamn

Person ID-nummer

Fältets
användningsområde

Genom persid kan samtliga uppgifter som rör en person, följas/bearbetas/sammanställas
utan att personnummer används

Kod/Beteckning

int, not null

Definition:

Person ID-nummer unikt nummer för varje person i ASTAT

är nyckelfält:

Beskrivning:

Från och med datum

2000-01-01

Till och med datum
Sorteringsordning

1

Tabellnamn

Ersperiod

Fältnamn kortnamn

kassanr

Fältnamn långnamn

Kassanummer

Fältets
användningsområde

För att kunna ta fram kassanamn och koppla information från olika tabeller

Kod/Beteckning

char (2), not null

Definition:

Kassans nummer

är nyckelfält:

Beskrivning:

Från och med datum

2000-01-01

Till och med datum
Sorteringsordning

den 15 maj 2017

2
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Tabellnamn

Ersperiod

Fältnamn kortnamn

erskod

Fältnamn långnamn

Ersättningskod

Fältets
användningsområde

Söka fram ersättningstyp

Kod/Beteckning

int, not null

Definition:

För möjliga koder se tabellen Ersperiodkod

Beskrivning:

Ersättningskod avser arbetslöshetsersättning eller de övriga ersättningsslag som akassorna hanterar. Det är främst olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder som Riksdagen
särskilt beslutat att a-kassorna ska administrera.

Från och med datum

är nyckelfält:

2000-01-01

Till och med datum
3

Sorteringsordning

Tabellnamn

Ersperiod

Fältnamn kortnamn

erssnr

Fältnamn långnamn

Ersättningsperiodnummer

är nyckelfält:

Fältets
användningsområde
Kod/Beteckning

int, not null

Definition:

Varje ny ersättningsperiod som registreras i OAS får ett nytt ersättningsperiodnummer

Beskrivning:

Från och med datum

2000-01-01

Till och med datum
Sorteringsordning

den 15 maj 2017

4

Sida 51 av 115

ASTAT
Tabellnamn

Ersperiod

Fältnamn kortnamn

ersperiodfrom

Fältnamn långnamn

Ersättningsperiod from

Fältets
användningsområde

Det datum ersättningsperioden (karensen) kan påbörjas

Kod/Beteckning

date, not null

Definition:

Med ersättningsperiodens fr.o.m. avses den första dagen på ersättningsperioden.

Beskrivning:

Datum för när en ersättningsperiod kan börja löpa. Detta datum sammanfaller ofta med
arbetsförmedlingens anmälningsdatum. Personen får inte sin första ersättning från detta
datum eftersom innan ersättning kan börja utgå måste personen fullfölja sin karens och
han/hon kan ev. vara avstängd ett antal dagar innan ersättningen börjar utgå.

är nyckelfält:

För rätt till inkomstrelaterad ersättning krävs bland annat att man är försäkrad genom minst
12 månaders medlemskap och att man kvalificerat sig för ersättning genom visst mått på
arbete (arbetsvillkor) samt att man är arbetssökande på arbetsförmedlingen.
För rätt till ersättning på ”grundnivån” gäller i grunden samma villkor förutom att någon
medlemstillhörighet ej krävs.
Innan ersättningsperioden startar skall 7 karensdagar fullgöras och detta kan bara ske på
dagar som är att likna med ersättningsdagar. De ska med andra ord vara dagar efter det att
arbetsvillkoret är uppfyllt och att personen är anmäld på arbetsförmedlingen dessa dagar.
Har mer än 12 månader förflutit sedan senast ersatta vecka ersattes måste ett nytt
arbetsvillkor uppfyllts på nytt för att ersättning ska beviljas. Här finns möjligheter att ”krympa
uppehållet” med så kallad överhoppningsbar tid, till exempel sjuktid. Då kan ersättning på
en icke slutanvänd ersättningsperiod fortsätta om det nu framräknade avbrottet inte är
större än 12 månader.

Från och med datum

2000-01-01

Till och med datum
Sorteringsordning

5

Tabellnamn

Ersperiod

Fältnamn kortnamn

ersperiodtom

Fältnamn långnamn

Ersättningsperiod tom

Fältets
användningsområde

Det datum ersättningsperioden är slut

Kod/Beteckning

date, null

Definition:

Med ersättningsperiodens t.o.m. avses den sista utbetalda dagen i en ersättningsperiod.

är nyckelfält:

Beskrivning:

Från och med datum

2000-01-01

Till och med datum
Sorteringsordning

den 15 maj 2017

6
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Tabellnamn

Ersperiod

Fältnamn kortnamn

makuleringsdatum

Fältnamn långnamn

Makuleringsdatum

är nyckelfält:

Fältets
användningsområde
Kod/Beteckning

date, null

Definition:

Datum då en post i tabellen Ersperiod makulerats och tagits bort.

Beskrivning:

Ersättningsperioder som makuleras tas bort ur ASTAT. Detta innebär att makuleringsdatum
alltid är null.

Från och med datum

2000-01-01

Till och med datum
Sorteringsordning

7

Tabellnamn

Ersperiod

Fältnamn kortnamn

arbvillkkod

Fältnamn långnamn

arbetsvillkorskod

är nyckelfält:

Fältets
användningsområde
Kod/Beteckning

int, null

Definition:

För möjliga koder se tabellen Ersperiodkod

Beskrivning:

Arbetsvillkoret som ligger till grund för ersättningsperioden.

Från och med datum

2000-01-01

Till och med datum
Sorteringsordning

den 15 maj 2017

8
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Tabellnamn

Ersperiod

Fältnamn kortnamn

arbvillk

Fältnamn långnamn

Arbetsvillkor datum

är nyckelfält:

Fältets
användningsområde
Kod/Beteckning

date, null

Definition:

Datumet då arbetsvilkoret är uppfyllt, d.v.s.datumet för sista dagen i arbetsvillkoret.

Beskrivning:

Från och med datum

2000-01-01

Till och med datum
Sorteringsordning

9

Tabellnamn

Ersperiod

Fältnamn kortnamn

e301dgr

Fältnamn långnamn

e301 dagar

är nyckelfält:

Fältets
användningsområde
Kod/Beteckning

smallint, null

Definition:

Antal dagar personen arbetat i Sverige

Beskrivning:

Antal dagar personen arbetat i Sverige efter ankomsten till Sverige med E301 intyg.
Tabellen kom till i samband med EU-utvidgningen 2004 för att se om det blev
massinvandring från de nya EU-landerna.

Från och med datum

2004-01-01

Till och med datum
Sorteringsordning

den 15 maj 2017

10
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Tabellnamn

Ersperiod

Fältnamn kortnamn

eeslandkod

Fältnamn långnamn

EES landskod

är nyckelfält:

Fältets
användningsområde
Kod/Beteckning

smallint, null

Definition:

Kod för EU-, EES-länder.

Beskrivning:

Fältet är ifyllt när e301dgr är ifyllt och anger vilket land personen arbetat i

Från och med datum

2000-01-01

Till och med datum
Sorteringsordning

11

Tabellnamn

Ersperiod

Fältnamn kortnamn

karbvillkkod

Fältnamn långnamn

Kommande arbetsvillkorets kod

är nyckelfält:

Fältets
användningsområde
Kod/Beteckning

int, null

Definition:

För möjliga koder se tabellen Ersperiodkod

Beskrivning:

Från och med datum

2003-03-11

Till och med datum
Sorteringsordning

den 15 maj 2017

12
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Tabellnamn

Ersperiod

Fältnamn kortnamn

karbvillk

Fältnamn långnamn

Kommande arbetsvillkorets datum

är nyckelfält:

Fältets
användningsområde
Kod/Beteckning

date, null

Definition:

Datum när kommande arbetsvilkor träder i kraft, d.v.s.datumet för sista dagen i
arbetsvillkoret.

Beskrivning:

Från och med datum

2003-03-11

Till och med datum
Sorteringsordning

13

Tabellnamn

Ersperiod

Fältnamn kortnamn

karbe301dgr

Fältnamn långnamn

Kommande arbetsvillkorets e301 dagar

är nyckelfält:

Fältets
användningsområde
Kod/Beteckning

smallint, null

Definition:

Preliminärt beräknade antal dagar personen arbetat i Sverige

Beskrivning:

Preliminärt beräknade antal dagar personen arbetat i Sverige efter ankomsten med e301
intyg.

Från och med datum

2003-03-11

Till och med datum
Sorteringsordning

den 15 maj 2017

14
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Tabellnamn

Ersperiod

Fältnamn kortnamn

karbeeslandkod

Fältnamn långnamn

Kommande arbetsvillkorets EES landskod

är nyckelfält:

Fältets
användningsområde
Kod/Beteckning

smallint, null

Definition:

Kod för EU-, EES-länder.

Beskrivning:

Fältet är ifyllt när karbe301dgr är ifyllt och anger vilket land personen arbetat i

Från och med datum

2003-03-11

Till och med datum
Sorteringsordning

15

Tabellnamn

Ersperiod

Fältnamn kortnamn

forstaforldag

Fältnamn långnamn

Första förlängningsdag

Fältets
användningsområde

Första dagen på förlängda ersättningsperioden

Kod/Beteckning

date, null

Definition:

Första dag en person har fått ersättning i en förlängningsperiod

är nyckelfält:

Beskrivning:

Från och med datum

2000-01-01

Till och med datum
Sorteringsordning

den 15 maj 2017
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Tabellnamn

Ersperiod

Fältnamn kortnamn

regdatum

Fältnamn långnamn

Registreringsdatun

Fältets
användningsområde

För att se när senaste registreringen rörande ersättningsperioden gjordes.

Kod/Beteckning

datetime, not null

Definition:

Datum för den senaste registreringen av en post i tabellen Ersperiod

Beskrivning:

När kassan registrerar en uppgift om en person i OAS skapas automatiskt ett
registreringsdatum.

Från och med datum

är nyckelfält:

2000-01-01

Till och med datum
Sorteringsordning

17

Tabellnamn

Ersperiod

Fältnamn kortnamn

starterperiod

Fältnamn långnamn

Ersperiod start

är nyckelfält:

Fältets
användningsområde
Kod/Beteckning

date, null

Definition:

Med begreppet ”startersperiod” avses den första utbetalda ersättningsdagen i en
ersättningsperiod.

Beskrivning:

Från och med datum

Med detta begrepp ”startersperiod” avses den dag som är den första utbetalda dagen i
aktuell ersättningsperiod. Första dagen är inte liktydigt med den första arbetslösa dagen.
Försäkringen kräver att karens skall fullgöras med förr 5 dagar och nu 7 dagar vilket kan i
det enskilda fallet ta flera veckor att klara detta.

2000-01-01

Till och med datum
Sorteringsordning

den 15 maj 2017
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Tabellnamn

Ersperiod

Fältnamn kortnamn

tilldeladedagar

Fältnamn långnamn

Antal tilldelade dagar

är nyckelfält:

Fältets
användningsområde
Kod/Beteckning

smallint, null

Definition:

Antalet tilldelade dagar = antalet dagar den sökande beviljats.

Beskrivning:

I detta fält anges hur många dagar som tilldelats. Ska alltid innehålla minst 300 eller 450
dagar och om förlängning beviljats 450, 600, 750 dagar. Från och med 20010205 är
perioden standardiserad till att vara 300 dagar för alla. (450 dagar för den som har barn
under 18 år, from 2007-07-02)

Från och med datum

2000-01-01

Till och med datum
Sorteringsordning

19

Tabellnamn

Ersperiod

Fältnamn kortnamn

ersperiodregdatum

Fältnamn långnamn

Registreringsdatum för ersättningsperioden

är nyckelfält:

Fältets
användningsområde
Kod/Beteckning

datetime, null

Definition:

Datum för första registreringen av en post i tabellen Ersperiod

Beskrivning:

Från och med datum

2007-04-01

Till och med datum
Sorteringsordning

den 15 maj 2017

20
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Tabellnamn

Hinder

Tabellens
användningsområde

Tabellen innehåller uppgifter om dem som har ett hinder som reducerar deras utbud bl.a.
redovisas här de som arbetar deltid, föräldralediga, sjuka.

Tabellnamn

Hinder

Fältnamn kortnamn

persid

Fältnamn långnamn

Person ID-nummer

Fältets
användningsområde

Genom persid kan samtliga uppgifter som rör en person, följas/bearbetas/sammanställas
utan att personnummer används

Kod/Beteckning

int, not null

Definition:

Person ID-nummer unikt nummer för varje person i ASTAT

är nyckelfält:

Beskrivning:

Från och med datum

2000-01-01

Till och med datum
Sorteringsordning

1

Tabellnamn

Hinder

Fältnamn kortnamn

kassanr

Fältnamn långnamn

Kassanummer

Fältets
användningsområde

För att kunna ta fram kassanamn och koppla information från olika tabeller

Kod/Beteckning

char (2), not null

Definition:

Kassans nummer

är nyckelfält:

Beskrivning:

Från och med datum

2000-01-01

Till och med datum
Sorteringsordning

den 15 maj 2017

2

Sida 60 av 115

ASTAT
Tabellnamn

Hinder

Fältnamn kortnamn

hindersnr

Fältnamn långnamn

Hindersnummer

är nyckelfält:

Fältets
användningsområde
Kod/Beteckning

int, not null

Definition:

När uppgiferna i tabellen Hinder ändras hos en kassa, erhålles nytt hindersnummer

Beskrivning:

För varje nytt beslut om hinder och person skapar OAS ett unikt hindersnummer för att
hålla reda på registreringarna som hör till samma post när ändringar görs.

Från och med datum

2000-01-01

Till och med datum
Sorteringsordning

3

Tabellnamn

Hinder

Fältnamn kortnamn

giltigfrom

Fältnamn långnamn

Giltigt från och med

är nyckelfält:

Fältets
användningsområde
Kod/Beteckning

datetime, not null

Definition:

Från och med vilket datum personen har ett hinder.

Beskrivning:

Fältet har data om vilket datum ett hinder skall räknas från. Kassan fastställer detta datum
och levererar detta till ASTAT. Uppgiften har stort inflytande på fortsatt ersättningsrätt om
det är fråga ”om fast deltidsarbete” och när en ”ersättningsperiod” är slut. Uppgiften har
stark bindning till fältet som anger eventuellt avslut av deltidsarbetet, se info om fältet
”giltigtom” i denna tabell.

Från och med datum

2000-01-01

Till och med datum
Sorteringsordning

den 15 maj 2017
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Tabellnamn

Hinder

Fältnamn kortnamn

giltigtom

Fältnamn långnamn

Giltig till och med

Fältets
användningsområde

Tillsammans med värdet i fältet ”giltigfrom” kan volymberäkningar göras. Det är också möjligt
att fastställa hur många som slutar ett ”fast” deltidsarbete på egen begäran och därmed får
ersättningsrätt.

Kod/Beteckning

datetime, null

Definition:

Till och med vilket datum personen har hinder.

Beskrivning:

När individen avbrutit ett deltidsarbete kan detta påverka ersättningsrätten. Har han/hon
tidigare fått så kallad utfyllnadsersättning i kombination med deltidsarbete kan
vederbörande efter kassans prövning få ersättning motsvarande hela den tidigare
fastställda normalarbetstiden. Sker detta i samband med att en ersättningsperiod är till
ända erkänns ersättningsrätt utan påföljd av avstängning även om medlemmen sagt upp
sig på egen begäran. Dessa regler gäller bara i de fall som deltidsarbetet är/var en
tillsvidareanställning.

Från och med datum

är nyckelfält:

2000-01-01

Till och med datum
Sorteringsordning

5

Tabellnamn

Hinder

Fältnamn kortnamn

hindertim

Fältnamn långnamn

Antal hindertimmar per vecka

är nyckelfält:

Fältets
användningsområde
Kod/Beteckning

decimal (14,2), not null

Definition:

Antal timmar per vecka som hindret omfattar

Beskrivning:

Anger hur många timmar som hindret omfattar. Detta anges i de fall att kassan vet att det
är ett ”fast” deltidsarbete och att det är fråga om första ersättningsperioden och att
ersättningsrätt (så kallad utfyllnadsersättning) tillerkänns. Uppgiften används i OAS för att
kontinuerligt kontrollera att arbetet som deklareras på kassakort stämmer med de först
uppgivna uppgifterna.

Från och med datum

2000-01-01

Till och med datum
Sorteringsordning

den 15 maj 2017

6

Sida 62 av 115

ASTAT
Tabellnamn

Hinder

Fältnamn kortnamn

regdatum

Fältnamn långnamn

Registreringsdatum

Fältets
användningsområde

För att se när senaste registreringen rörande hindret gjordes.

Kod/Beteckning

datetime, not null

Definition:

Datum för den senaste registreringen av en post i tabellen Hinder

Beskrivning:

När kassan registrerar en uppgift om en person i OAS skapas automatiskt ett
registreringsdatum.

är nyckelfält:

2000-01-01

Från och med datum
Till och med datum

7

Sorteringsordning
Tabellnamn

Hinder

Fältnamn kortnamn

typ

Fältnamn långnamn

Typ

är nyckelfält:

Fältets
användningsområde
Kod/Beteckning

int, null

Definition:

Anger tillsammans med objektkod och typkod vilket hinder som avses.

Beskrivning:

För koder och definition av hinder, se tabellen Hinderkod

Från och med datum

2000-01-01

Till och med datum
Sorteringsordning

den 15 maj 2017

8
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Tabellnamn

Hinder

Fältnamn kortnamn

typkod

Fältnamn långnamn

Typkod

är nyckelfält:

Fältets
användningsområde
Kod/Beteckning

int, null

Definition:

Anger tillsammans med objektkod och typ vilket hinder som avses.

Beskrivning:

För koder och definition av hinder, se tabellen Hinderkod

Från och med datum

2003-03-11

Till och med datum
Sorteringsordning

9

Tabellnamn

Hinder

Fältnamn kortnamn

makuleringsdatum

Fältnamn långnamn

Makuleringsdatum

är nyckelfält:

Fältets
användningsområde
Kod/Beteckning

datetime, null

Definition:

Datum då en post i tabellen Hinder makulerats och tagits bort.

Beskrivning:

Hinder som makuleras tas bort ur ASTAT. Detta innebär att makuleringsdatum alltid är null.

Från och med datum

2000-01-01

Till och med datum
Sorteringsordning

den 15 maj 2017

10
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Tabellnamn

Kassa_historik

Tabellens
användningsområde

Data i tabellen används för att se när förändringar så som t.ex. kassasammanslagningar
skett.

Tabellnamn

Kassa_historik

Fältnamn kortnamn

kassanr

Fältnamn långnamn

Kassanummer

Fältets
användningsområde

För att kunna ta fram kassanamn och koppla information från olika tabeller

Kod/Beteckning

char (2), not null

Definition:

Kassans nummer

är nyckelfält:

Beskrivning:

2006-01-01

Från och med datum
Till och med datum

1

Sorteringsordning

Tabellnamn

Kassa_historik

Fältnamn kortnamn

namn

Fältnamn långnamn

Kassanamn

Fältets
användningsområde

Namnet på arbetslöshetskassan

Kod/Beteckning

char (60), not null

Definition:

Kassans namn

Beskrivning:

Kassans juridiska namn, kan också vara en förkortning av det juridiska namnet.

Från och med datum

är nyckelfält:

2006-01-01

Till och med datum
Sorteringsordning

den 15 maj 2017

2
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Tabellnamn

Kassa_historik

Fältnamn kortnamn

sonamn

Fältnamn långnamn

Kassanamn

Fältets
användningsområde

Namnet på arbetslöshetskassan

Kod/Beteckning

char (80), null

Definition:

Namnen på kassorna enligt SO:s hemsida

är nyckelfält:

Beskrivning:

Från och med datum

2006-01-01

Till och med datum
Sorteringsordning

3

Tabellnamn

Kassa_historik

Fältnamn kortnamn

startdatum

Fältnamn långnamn

Kassans startdatum

Fältets
användningsområde

För att se när kassan startade

Kod/Beteckning

datetime, not null

Definition:

Datum när kassan bildades.

Beskrivning:

Fältet anger när respektive kassa ursprungligen startade. Många kassor har gått samman
genom fusioner vilket innebär att den uppgift om startdatum som anges inte är detsamma
som starten för en a- kassa inom ett visst yrkesområde. Få kassor har nybildats efter 60talet när flertalet kassor inom den offentliga sektorn bildades.

Från och med datum

är nyckelfält:

2006-01-01

Till och med datum
Sorteringsordning

den 15 maj 2017

4
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Tabellnamn

Kassa_historik

Fältnamn kortnamn

upphordedatum

Fältnamn långnamn

Kassans upphörandedatum

Fältets
användningsområde

För att se om kassan fortfarande är aktiv

Kod/Beteckning

datetime, null

Definition:

Datum när kassan upphörde

Beskrivning:

Saknas data i detta fält är kassan fortfarande verksam och är aktiv. Är däremot ett datum
registrerat har kassan upphört. Detta kan bara ske genom att kassan fusionerat med annan
kassa.

Från och med datum

är nyckelfält:

2006-01-01

Till och med datum
Sorteringsordning

5

Tabellnamn

Kassa_historik

Fältnamn kortnamn

kommentar

Fältnamn långnamn

Kommentar

är nyckelfält:

Fältets
användningsområde
Kod/Beteckning

varchar (255), null

Definition:

Kommentarer om kassan som kan vara av relevans

Beskrivning:

Från och med datum

2006-01-01

Till och med datum
Sorteringsordning

den 15 maj 2017

6

Sida 67 av 115

ASTAT
Tabellnamn

Kassakod

Tabellens
användningsområde

Tabellen är ett värdeförråd. Data i tabellen används för att redovisa uppgifter om en kassa.

Tabellnamn

Kassakod

Fältnamn kortnamn

kassanr

Fältnamn långnamn

Kassanummer

Fältets
användningsområde

För att kunna ta fram kassanamn och koppla information från olika tabeller

Kod/Beteckning

char (2), not null

Definition:

Kassans nummer

är nyckelfält:

Beskrivning:

2000-01-01

Från och med datum
Till och med datum

1

Sorteringsordning

Tabellnamn

Kassakod

Fältnamn kortnamn

namn

Fältnamn långnamn

Kassanamn

Fältets
användningsområde

Namnet på arbetslöshetskassan

Kod/Beteckning

char (60), not null

Definition:

Kassans namn

Beskrivning:

Kassans juridiska namn, kan också vara en förkortning av det juridiska namnet.

Från och med datum

är nyckelfält:

2000-01-01

Till och med datum
Sorteringsordning

den 15 maj 2017

2
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Tabellnamn

Kassakod

Fältnamn kortnamn

sonamn

Fältnamn långnamn

Kassanamn

Fältets
användningsområde

Namnet på arbetslöshetskassan

Kod/Beteckning

char (80), null

Definition:

Namnen på kassorna enligt SO:s hemsida

är nyckelfält:

Beskrivning:

Från och med datum

2007-01-01

Till och med datum
Sorteringsordning

3

Tabellnamn

Kassakod

Fältnamn kortnamn

startdatum

Fältnamn långnamn

Kassans startdatum

Fältets
användningsområde

För att se när kassan startade

Kod/Beteckning

datetime, not null

Definition:

Datum när kassan bildades.

Beskrivning:

Fältet anger när respektive kassa ursprungligen startade. Många kassor har gått samman
genom fusioner vilket innebär att den uppgift om startdatum som anges inte är detsamma
som starten för en a- kassa inom ett visst yrkesområde. Få kassor har nybildats efter 60talet när flertalet kassor inom den offentliga sektorn bildades.

Från och med datum

är nyckelfält:

2000-01-01

Till och med datum
Sorteringsordning

den 15 maj 2017

4
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Tabellnamn

Kassakod

Fältnamn kortnamn

upphordedatum

Fältnamn långnamn

Kassans upphörandedatum

Fältets
användningsområde

För att se om kassan fortfarande är aktiv

Kod/Beteckning

datetime, null

Definition:

Datum när kassan upphörde

Beskrivning:

Saknas data i detta fält är kassan fortfarande verksam och är aktiv. Kassakodstabellen
innehåller endast aktiva kassor. För information om kassor som upphört se tabell
kassa_historik.

Från och med datum

är nyckelfält:

2000-01-01

Till och med datum
Sorteringsordning

den 15 maj 2017

5
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Tabellnamn

Kkvecka

Tabellens
användningsområde

Ta fram datum utifrån kassakortsvecka och tvärtom

Tabellnamn

Kkvecka

Fältnamn kortnamn

kassakortsvecka

Fältnamn långnamn

Kassakortsvecka

Fältets
användningsområde

Ta fram veckonummer för ett specielt datum

Kod/Beteckning

int, not null

Definition:

Veckonummer i formatet ÅÅÅÅVV

är nyckelfält:

Beskrivning:

Från och med datum

2005-05-13

Till och med datum
Sorteringsordning

1

Tabellnamn

Kkvecka

Fältnamn kortnamn

datum_m

Fältnamn långnamn

datum måndag

Fältets
användningsområde

Ta fram datum för måndag för en speciell kassakortsvecka

Kod/Beteckning

datetime, not null

Definition:

Måndagens datum i formatet ÅÅÅÅMMDD

är nyckelfält:

Beskrivning:

Från och med datum

2005-05-13

Till och med datum
Sorteringsordning

den 15 maj 2017

2
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Tabellnamn

Kkvecka

Fältnamn kortnamn

datum_s

Fältnamn långnamn

datum söndag

Fältets
användningsområde

Ta fram datum för söndag för en speciell kassakortsvecka

Kod/Beteckning

datetime, not null

Definition:

Söndagens datum i formatet ÅÅÅÅMMDD

är nyckelfält:

Beskrivning:

Från och med datum

2005-05-13

Till och med datum
Sorteringsordning

3

Tabellnamn

Kkvecka

Fältnamn kortnamn

datum_f

Fältnamn långnamn

datum fredag

Fältets
användningsområde

Ta fram datum för fredag för en speciell kassakortsvecka

Kod/Beteckning

datetime, not null

Definition:

Fredagens datum i formatet ÅÅÅÅMMDD

är nyckelfält:

Beskrivning:

Från och med datum

2005-05-13

Till och med datum
Sorteringsordning

den 15 maj 2017

4
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Tabellnamn

Kkvecka

Fältnamn kortnamn

lopnr

Fältnamn långnamn

Löpnummer

Fältets
användningsområde

Ett unikt löpnummer för varje kassakortsvecka

Kod/Beteckning

int, not null

är nyckelfält:

Definition:
Beskrivning:

Från och med datum

2005-05-13

Till och med datum
Sorteringsordning

den 15 maj 2017

5
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Tabellnamn

Kommunkod

Tabellens
användningsområde

Tabellen är ett värdeförråd, som redovisar koder och namn på landets samtliga
kommuner. Användningen av denna tabell möjliggör regional redovisning av data och
resultat av bearbetaningar per kommun med kommunnamn.

Tabellnamn

Kommunkod

Fältnamn kortnamn

kommunkod

Fältnamn långnamn

Kommunkod

Fältets
användningsområde

Kommunernas kod

Kod/Beteckning

char (4), not null

Definition:

Kommunkod

Beskrivning:

Samtliga kommuner finns kodförtecknade i detta fält.
Vid bearbetningar där resultatet skall redovisas per kommun kommer inte alla data att
tillfullo hamna i rätt kommun beroende på att postnumreringen inte alltid följer
kommungränserna och att OAS-systemet tillåtit registrering av oegentliga postnummer.

Från och med datum

är nyckelfält:

2000-06-16

Till och med datum
Sorteringsordning

1

Tabellnamn

Kommunkod

Fältnamn kortnamn

komnamn

Fältnamn långnamn

Kommunnamn

Fältets
användningsområde

Kommunernas namn

Kod/Beteckning

char (14), not null

Definition:

Kommunnamn

Beskrivning:

Anger samtliga kommuner med namn i klartext.

Från och med datum

är nyckelfält:

2000-06-16

Till och med datum
Sorteringsordning

den 15 maj 2017

2

Sida 74 av 115

ASTAT
Tabellnamn

Laenkod

Tabellens
användningsområde

Tabellen är ett värdeförråd, som redovisar koder och namn på landets samtliga län.
Användningen av denna tabell möjliggör regional redovisning av data och resultat av
bearbetaningar per län med länsnamn.

Tabellnamn

Laenkod

Fältnamn kortnamn

laenkod

Fältnamn långnamn

Länskod

Fältets
användningsområde

Länens kod

Kod/Beteckning

smallint, not null

Definition:

Länskod

Beskrivning:

Samtliga län finns kodförtecknade i detta fält.
Vid bearbetningar där resultatet skall redovisas per län kommer inte alla data att tillfullo
hamna i rätt län beroende på att postnumreringen inte alltid följer länsgränserna och att
OAS-systemet tillåtit registrering av oegentliga postnummer.

Från och med datum

är nyckelfält:

2000-06-16

Till och med datum
Sorteringsordning

1

Tabellnamn

Laenkod

Fältnamn kortnamn

laennamn

Fältnamn långnamn

Länsnamn

Fältets
användningsområde

Länens namn

Kod/Beteckning

char (21), not null

Definition:

Länsnamn

Beskrivning:

Anger samtliga län med namn i klartext.

Från och med datum

är nyckelfält:

2000-06-16

Till och med datum
Sorteringsordning

den 15 maj 2017
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Tabellnamn

Landkod

Tabellens
användningsområde

Tabellen är ett värdeförråd, som redovisar koder och namn på EU-/EES-länder.

Tabellnamn

Landkod

Fältnamn kortnamn

landkod

Fältnamn långnamn

Landkod

Fältets
användningsområde

Ländernas kod

Kod/Beteckning

int, not null

Definition:

Landkod

Beskrivning:

Samtliga EU-/EES-länder finns kodförtecknade i detta fält.

är nyckelfält:

2000-01-01

Från och med datum
Till och med datum

1

Sorteringsordning

Tabellnamn

Landkod

Fältnamn kortnamn

land

Fältnamn långnamn

Landnamn

Fältets
användningsområde

Ländernas namn

Kod/Beteckning

char (20), not null

Definition:

Landnamn

Beskrivning:

Anger samtliga EU-/EES-länder med namn i klartext.

Från och med datum

är nyckelfält:

2000-01-01

Till och med datum
Sorteringsordning

den 15 maj 2017

2
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Tabellnamn

Landkod

Fältnamn kortnamn

giltigtom

Fältnamn långnamn

Giltig till och med

är nyckelfält:

Fältets
användningsområde
Kod/Beteckning

datetime, null

Definition:

Till och med det datum som landskod är gällande

Beskrivning:

Från och med datum

2000-01-01

Till och med datum
Sorteringsordning

den 15 maj 2017

3
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Tabellnamn

Medlemskap

Tabellens
användningsområde

Tabellen redovisar uppgifter om hur länge en person varit medlem i viss
arbetslöshetskassa.

Tabellnamn

Medlemskap

Fältnamn kortnamn

persid

Fältnamn långnamn

Person ID-nummer

Fältets
användningsområde

Genom persid kan samtliga uppgifter som rör en person, följas/bearbetas/sammanställas
utan att personnummer används

Kod/Beteckning

int, not null

Definition:

Person ID-nummer unikt nummer för varje person i ASTAT

är nyckelfält:

Beskrivning:

Från och med datum

2006-11-01

Till och med datum
Sorteringsordning

1

Tabellnamn

Medlemskap

Fältnamn kortnamn

kassanr

Fältnamn långnamn

Kassanummer

Fältets
användningsområde

För att kunna ta fram kassanamn och koppla information från olika tabeller

Kod/Beteckning

char (2), not null

Definition:

Kassans nummer

är nyckelfält:

Beskrivning:

Från och med datum

2006-11-01

Till och med datum
Sorteringsordning

den 15 maj 2017

2
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Tabellnamn

Medlemskap

Fältnamn kortnamn

medlemskapsnr

Fältnamn långnamn

Medlemskapsnummer

är nyckelfält:

Fältets
användningsområde
Kod/Beteckning

int, not null

Definition:

Unik nyckel för att kunna uppdatera rader korrekt.

Beskrivning:

Från och med datum

2006-11-01

Till och med datum
Sorteringsordning

3

Tabellnamn

Medlemskap

Fältnamn kortnamn

medlemfrom

Fältnamn långnamn

Ändringsdatum

Fältets
användningsområde

Ger information om att en person varit medlem i flera kassor under viss period och hur länge.

Kod/Beteckning

date, not null

Definition:

Datum när en persons inträdesdatum ändrades.

Beskrivning:

Anger datum när en person erhåller nytt inträdesdatum. Främst beroende av att personen
byter a- kassa.

Från och med datum

är nyckelfält:

2006-11-01

Till och med datum
Sorteringsordning

den 15 maj 2017

4

Sida 79 av 115

ASTAT
Tabellnamn

Medlemskap

Fältnamn kortnamn

medlemtom

Fältnamn långnamn

Medlem till och med

är nyckelfält:

Fältets
användningsområde
Kod/Beteckning

date, null

Definition:

Datum när en persons utträdesdatum ändrades.

Beskrivning:

Från och med datum

2006-11-01

Till och med datum
Sorteringsordning

5

Tabellnamn

Medlemskap

Fältnamn kortnamn

makuleringsdatum

Fältnamn långnamn

Makuleringsdatum

är nyckelfält:

Fältets
användningsområde
Kod/Beteckning

date, null

Definition:

Datum då en post i tabellen Medlemskap makulerats och tagits bort.

Beskrivning:

Medlemskap som makuleras tas bort ur ASTAT. Detta innebär att makuleringsdatum alltid
är null.

Från och med datum

2006-11-01

Till och med datum
Sorteringsordning

den 15 maj 2017

6
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Tabellnamn

Medlemskap

Fältnamn kortnamn

regdatum

Fältnamn långnamn

Registreringsdatum

Fältets
användningsområde

För att se när senaste registreringen rörande medlemskapet gjordes.

Kod/Beteckning

datetime, not null

Definition:

Datum för den senaste registreringen av en post i tabellen Medlemskap

Beskrivning:

När kassan registrerar en uppgift om en person i OAS skapas automatiskt ett
registreringsdatum.

Från och med datum

är nyckelfält:

2006-11-01

Till och med datum
Sorteringsordning

7

Tabellnamn

Medlemskap

Fältnamn kortnamn

ursprintrade

Fältnamn långnamn

Ursprungligt inträdesdatum

Fältets
användningsområde

Ger möjlighet att mäta hur länge den arbetslöse varit medlem innan ersättning utgick.
Uppgiften avser det datum som inträdet skedde oavsett hur många kassatillhörigheter som
finns mellan inträdet och senaste ersättning som beviljats.

Kod/Beteckning

date, not null

Definition:

Datum när en person första gången beviljades inträde i en kassa. Har medlem/ansluten ett
sammanhängade medlemskap från ett eller flera tidigare medlemskap i annan kassa(or)
avser det registrerade datumet det första ursprungliga inträdet.

Beskrivning:

Inträdesdatumet är viktigt för fastställelse av ersättningsrätten. Personen kan också varit
oförsäkrad under viss tid och återinträtt senare i en kassa. Det kan förekomma flera
ändringsdatum främst beroende på att nytt arbete påbörjas och avslutas i annan bransch.

är nyckelfält:

För att kunna erhålla inkomstrelaterad ersättning krävs bland annat att man är medlem eller
ansluten. Uppgiften avser från vilken månad som medlemskapet oavbrutet löper.
Ersättningsrätt från den inkomstrelaterade försäkringen föreligger först när man varit
försäkrad i 12 hela månader, medlemsvillkoret. Förutsättningen är också kopplad till att
man klarar övriga villkor, främst arbetsvillkoren. För att utröna från vilken tidpunkt
medlemsvillkoret är uppfyllt måste 12 månader adderas till medlemsskapets inträdesdatum.
För ersättningsrätt på grundvillkoret krävs förutom att ett arbetsvillkor är uppfyllt och att
övriga villkor är uppfyllda för rätt till ersättning. Ersättning ges på en låg nivå i förhållande till
de inkomstrelaterade försäkringen.

Från och med datum

2006-11-01

Till och med datum
Sorteringsordning

den 15 maj 2017

8
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Tabellnamn

Medlemskap

Fältnamn kortnamn

avregkod

Fältnamn långnamn

Avregistreringskod

är nyckelfält:

Fältets
användningsområde
Kod/Beteckning

int, null

Definition:

Orsaken till avregistreringen

Beskrivning:

Från och med datum

2006-11-01

Till och med datum
Sorteringsordning

den 15 maj 2017

9
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Tabellnamn

Oldpersonnr

Tabellens
användningsområde

Förekomsten av personnummerbyten är inte stor men när så sker används denna tabell
för att knyta samman gammalt personnummer med nytt.

Tabellnamn

Oldpersonnr

Fältnamn kortnamn

persid

Fältnamn långnamn

Person ID-nummer

Fältets
användningsområde

Genom persid kan samtliga uppgifter som rör en person, följas/bearbetas/sammanställas
utan att personnummer används

Kod/Beteckning

int, not null

Definition:

Person ID-nummer unikt nummer för varje person i ASTAT

är nyckelfält:

Beskrivning:

Från och med datum

2000-01-01

Till och med datum
Sorteringsordning

1

Tabellnamn

Oldpersonnr

Fältnamn kortnamn

kassanr

Fältnamn långnamn

Kassanummer

Fältets
användningsområde

För att kunna ta fram kassanamn och koppla information från olika tabeller

Kod/Beteckning

char (2), not null

Definition:

Kassans nummer

är nyckelfält:

Beskrivning:

Från och med datum

2000-01-01

Till och med datum
Sorteringsordning

den 15 maj 2017

2
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Tabellnamn

Oldpersonnr

Fältnamn kortnamn

personnr

Fältnamn långnamn

Nytt personnummer

Fältets
användningsområde

Vid byte av personnummer är detta det nya numret

Kod/Beteckning

char (13), not null

Definition:

Personnummer

Beskrivning:

Ett av OAS levererat nytt personnummer finns i detta fält.

Från och med datum

är nyckelfält:

2000-01-01

Till och med datum
Sorteringsordning

3

Tabellnamn

Oldpersonnr

Fältnamn kortnamn

oldpersonnr

Fältnamn långnamn

Gammalt personnummer

Fältets
användningsområde

För att kunna hämta rätt persid

Kod/Beteckning

char (13), not null

Definition:

Gamla personnumret från OAS-systemet

Beskrivning:

Invidens tidigare personnummer. När nytt personnummer leveraras från OAS byts
personnumret i tabellen personnummer ut mot det nya personnumret. Samtidigt lagras det
gamla personnumret tillsammans med persid och det nya personnumret i denna tabell.

Från och med datum

är nyckelfält:

2000-01-01

Till och med datum
Sorteringsordning

den 15 maj 2017

4
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Tabellnamn

Oldpersonnr

Fältnamn kortnamn

andringsdatum

Fältnamn långnamn

Ändringsdatum

är nyckelfält:

Fältets
användningsområde
Kod/Beteckning

datetime, not null

Definition:

Datum från och med när det nya personnumret börjar gälla. Fås från OAS-systemet

Beskrivning:

Tabellen redovisar datum för personummerändringen.

Från och med datum

2000-01-01

Till och med datum
Sorteringsordning

den 15 maj 2017

5
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Tabellnamn

Person

Tabellens
användningsområde

Tabellen innehåller persongrunddata för alla personer/individer som ansökt om
arbetslöshetsersättning. Med denna tabell som underlag går det att ta fram ålder och kön
på alla individer i databasen samt se när ersättning av något slag senast är dokumenterat.

Tabellnamn

Person

Fältnamn kortnamn

persid

Fältnamn långnamn

Person ID-nummer

Fältets
användningsområde

Genom persid kan samtliga uppgifter som rör en person, följas/bearbetas/sammanställas
utan att personnummer används

Kod/Beteckning

int, not null

Definition:

Person ID-nummer unikt nummer för varje person i ASTAT

är nyckelfält:

Beskrivning:

Från och med datum

2000-01-01

Till och med datum
Sorteringsordning

1

Tabellnamn

Person

Fältnamn kortnamn

fodelsedat

Fältnamn långnamn

Födelsedatum

Fältets
användningsområde

Födelsedatum ger möjlighet att ta fram personens ålder vid utbetalningstillfället.

Kod/Beteckning

date, not null

Definition:

Anger år månad dag när personen är född

är nyckelfält:

Beskrivning:

Från och med datum

2000-01-01

Till och med datum
Sorteringsordning

den 15 maj 2017

2
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Tabellnamn

Person

Fältnamn kortnamn

kon

Fältnamn långnamn

Kön

är nyckelfält:

Fältets
användningsområde
Kod/Beteckning

char (1), not null

Definition:

Anger personens kön

Beskrivning:

Anges med M=man, K=Kvinna

Från och med datum

2000-01-01

Till och med datum
Sorteringsordning

den 15 maj 2017

3
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Tabellnamn

Personnummer

Tabellens
användningsområde

Tabellens huvuduppgift är att skapa ett unikt PersonID–nummer för varje nytillkommande
person och att förse alla levererade data på samma individ med samma PersonID.
Tabellen är grundläggande för alla tabeller med individuppgifter genom dess roll att förse
alla levererade data med PersonID.

Tabellnamn

Personnummer

Fältnamn kortnamn

persid

Fältnamn långnamn

Person ID-nummer

Fältets
användningsområde

Genom persid kan samtliga uppgifter som rör en person, följas/bearbetas/sammanställas
utan att personnummer används

Kod/Beteckning

int, not null

Definition:

Person ID-nummer unikt nummer för varje person i ASTAT

är nyckelfält:

Beskrivning:

Från och med datum

2000-01-01

Till och med datum
Sorteringsordning

1

Tabellnamn

Personnummer

Fältnamn kortnamn

personnummer

Fältnamn långnamn

Personnummer

Fältets
användningsområde

För att kunna hämta rätt persid

Kod/Beteckning

char (13), not null

Definition:

Personnummer

Beskrivning:

Personnumret levereras av OAS och lagras i detta fält.Finns personumret inte skapas ett
nytt persID, finns personnumret redan upplagt vid leverans av data hämtas det redan åsatta
persID:et från fältet persid som sedan ersätter personnumret i aktuella tabeller.

Från och med datum

är nyckelfält:

2000-01-01

Till och med datum
Sorteringsordning

den 15 maj 2017

2
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Tabellnamn

Sparr

Tabellens
användningsområde

I tabellen lagras beslut om spärrar för utbetalning av arbetslöshetsersättning.

Tabellnamn

Sparr

Fältnamn kortnamn

persid

Fältnamn långnamn

Person ID-nummer

Fältets
användningsområde

Genom persid kan samtliga uppgifter som rör en person, följas/bearbetas/sammanställas
utan att personnummer används

Kod/Beteckning

int, not null

Definition:

Person ID-nummer unikt nummer för varje person i ASTAT

är nyckelfält:

Beskrivning:

2003-03-12

Från och med datum
Till och med datum

1

Sorteringsordning

Tabellnamn

Sparr

Fältnamn kortnamn

kassanr

Fältnamn långnamn

Kassanummer

Fältets
användningsområde

För att kunna ta fram kassanamn och koppla information från olika tabeller

Kod/Beteckning

char (2), not null

Definition:

Kassans nummer

är nyckelfält:

Beskrivning:

Från och med datum

2003-03-12

Till och med datum
Sorteringsordning

den 15 maj 2017

2
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Tabellnamn

Sparr

Fältnamn kortnamn

beslutsnr

Fältnamn långnamn

Beslutsnummer

Fältets
användningsområde

Beslutsnumret håller ihop all information som gäller en registrering av ett unikt beslut.

Kod/Beteckning

int, not null

Definition:

För varje persons beslut skapar varje kassas OAS-system ett nytt unikt beslutsnummer

Beskrivning:

För koder och vilka beslut som lagra i tabellen, se tabellen Sparrkod

är nyckelfält:

2003-03-12

Från och med datum
Till och med datum

3

Sorteringsordning
Tabellnamn

Sparr

Fältnamn kortnamn

objektkod

Fältnamn långnamn

Objektkod

är nyckelfält:

Fältets
användningsområde
Kod/Beteckning

char (3), not null

Definition:

Anger tillsammans med typ och typkod vilken ersättningsspärr som avses.

Beskrivning:

För koder och definition av spärrar, se tabellen Sparrkod

Från och med datum

2003-03-12

Till och med datum
Sorteringsordning

den 15 maj 2017

4
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Tabellnamn

Sparr

Fältnamn kortnamn

typ

Fältnamn långnamn

Typ

är nyckelfält:

Fältets
användningsområde
Kod/Beteckning

int, not null

Definition:

Anger tillsammans med objektkod och typkod vilken ersättningsspärr som avses.

Beskrivning:

För koder och definition av spärrar, se tabellen Sparrkod

2003-03-12

Från och med datum
Till och med datum

5

Sorteringsordning
Tabellnamn

Sparr

Fältnamn kortnamn

typkod

Fältnamn långnamn

Typkod

är nyckelfält:

Fältets
användningsområde
Kod/Beteckning

int, not null

Definition:

Anger tillsammans med objektkod och typ vilken ersättningsspärr som avses.

Beskrivning:

För koder och definition av spärrar, se tabellen Sparrkod

Från och med datum

2003-03-12

Till och med datum
Sorteringsordning

den 15 maj 2017

6
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Tabellnamn

Sparr

Fältnamn kortnamn

sparrgallerfrom

Fältnamn långnamn

Spärr gäller från och med

är nyckelfält:

Fältets
användningsområde
Kod/Beteckning

date, not null

Definition:

Datum då ersättningsspärren började gälla

Beskrivning:

2003-03-12

Från och med datum
Till och med datum

7

Sorteringsordning
Tabellnamn

Sparr

Fältnamn kortnamn

sparrgallertom

Fältnamn långnamn

Spärr gäller till och med

är nyckelfält:

Fältets
användningsområde
Kod/Beteckning

date, null

Definition:

Datum då ersättningsspärren slutade gälla

Beskrivning:

Från och med datum

2003-03-12

Till och med datum
Sorteringsordning

den 15 maj 2017

8
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Tabellnamn

Sparr

Fältnamn kortnamn

makuleringsdatum

Fältnamn långnamn

Makuleringsdatum

är nyckelfält:

Fältets
användningsområde
Kod/Beteckning

date, null

Definition:

Datum då en post i tabellen Sparr makulerats.

Beskrivning:

Spärrar som makuleras tas ej bort ur ASTAT sedan 20060126. Det makuleringsdatum som
erhålles är det makuleringsdatum som är angivet i ladfilen när en makulering laddas.
Tidigare tog man bort raden i tabellen sparr när den makulerades, idag däremot sparas
raden och makuleringsdatum sätts till makuleringsdatum från laddfilen.

2003-03-12

Från och med datum
Till och med datum

9

Sorteringsordning
Tabellnamn

Sparr

Fältnamn kortnamn

regdatum

Fältnamn långnamn

Registreringsdatum

Fältets
användningsområde

För att se när senaste registreringen rörande spärren gjordes.

Kod/Beteckning

datetime, not null

Definition:

Datum för den senaste registreringen av en post i tabellen Sparr

Beskrivning:

När kassan registrerar en uppgift om en person i OAS skapas automatiskt ett
registreringsdatum.

Från och med datum

är nyckelfält:

2003-03-12

Till och med datum
Sorteringsordning

den 15 maj 2017

10
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Tabellnamn

Studier

Tabellens
användningsområde

I tabellen lagras beslut om studier

Tabellnamn

Studier

Fältnamn kortnamn

persid

Fältnamn långnamn

Person ID-nummer

Fältets
användningsområde

Genom persid kan samtliga uppgifter som rör en person, följas/bearbetas/sammanställas
utan att
personnummer används

Kod/Beteckning

int, not null

Definition:

Person ID-nummer unikt nummer för varje person i ASTAT

är nyckelfält:

Beskrivning:

Från och med datum

2015-06-26

Till och med datum
Sorteringsordning

1

Tabellnamn

Studier

Fältnamn kortnamn

kassanr

Fältnamn långnamn

Kassanummer

Fältets
användningsområde

För att kunna ta fram kassanamn och koppla information från olika tabeller

Kod/Beteckning

char (2), not null

Definition:

Kassans nummer

är nyckelfält:

Beskrivning:

Från och med datum

2015-06-26

Till och med datum
Sorteringsordning

den 15 maj 2017

2
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Tabellnamn

Studier

Fältnamn kortnamn

studiesnr

Fältnamn långnamn

Studieuppgiftens nummer

är nyckelfält:

Fältets
användningsområde
Kod/Beteckning

int, not null

Definition:

Ett löpnummer för studierna

Beskrivning:

Från och med datum

2015-06-26

Till och med datum
Sorteringsordning

3

Tabellnamn

Studier

Fältnamn kortnamn

studietyp

Fältnamn långnamn

Typ av studier

Fältets
användningsområde

För att se vilka beslut av studier ersättningstagaren har

Kod/Beteckning

int, null

är nyckelfält:

Definition:
Beskrivning:

Från och med datum

2015-06-26

Till och med datum
Sorteringsordning

den 15 maj 2017

4

Sida 95 av 115

ASTAT
Tabellnamn

Studier

Fältnamn kortnamn

beslutfrom

Fältnamn långnamn

Beslut gäller från och med

Fältets
användningsområde

För att se from när beslutet gäller

Kod/Beteckning

date , null

Definition:

Från och med det datum som beslutet gäller

är nyckelfält:

Beskrivning:

Från och med datum

2015-06-26

Till och med datum
Sorteringsordning

5

Tabellnamn

Studier

Fältnamn kortnamn

besluttom

Fältnamn långnamn

Beslut gäller till och med

Fältets
användningsområde

För att se tom när beslutet gäller

Kod/Beteckning

date , null

Definition:

Till och med det datum som beslutet gäller

är nyckelfält:

Beskrivning:

Från och med datum

2015-06-26

Till och med datum
Sorteringsordning

den 15 maj 2017

6
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Tabellnamn

Studier

Fältnamn kortnamn

omfattning

Fältnamn långnamn

Omfattning

Fältets
användningsområde

För att se vilken omfattning studierna har

Kod/Beteckning

numeric (5,2), null

är nyckelfält:

Definition:
Beskrivning:

Från och med datum

2015-06-26

Till och med datum
Sorteringsordning

7

Tabellnamn

Studier

Fältnamn kortnamn

omfattningstyp

Fältnamn långnamn

Enheten för omfattning

Fältets
användningsområde

För att se vilken enhet studiebeslutet har

Kod/Beteckning

int, null

är nyckelfält:

Definition:
Beskrivning:

Från och med datum

2015-06-26

Till och med datum
Sorteringsordning

den 15 maj 2017

8
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ASTAT
Tabellnamn

Studier

Fältnamn kortnamn

forbrukadedagarveckor

Fältnamn långnamn

Antalet förbrukade enheter under studietiden

Fältets
användningsområde

För att se hur mycket som har förbrukats senast registrerade studiedag

Kod/Beteckning

numeric (5,2), null

är nyckelfält:

Definition:
Beskrivning:

Från och med datum

2015-06-26

Till och med datum
Sorteringsordning

9

Tabellnamn

Studier

Fältnamn kortnamn

forbrukattom

Fältnamn långnamn

Senast registrerade studiedag

Fältets
användningsområde

Behövs för att få information om när antalet förbrukade enheter är mätt

Kod/Beteckning

date, null

Definition:

Datum för senaste studiedag som registrerats i kolumnen Förbrukade dagar/veckor.

är nyckelfält:

Beskrivning:

Från och med datum

2015-06-26

Till och med datum
Sorteringsordning

den 15 maj 2017

10
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Tabellnamn

Studier

Fältnamn kortnamn

avslutad

Fältnamn långnamn

1= avslutad

Fältets
användningsområde

Visar om studierna är avslutade

Kod/Beteckning

tinyint, null

är nyckelfält:

Definition:
Beskrivning:

Från och med datum

2015-06-26

Till och med datum
Sorteringsordning

11

Tabellnamn

Studier

Fältnamn kortnamn

makuleringsdatum

Fältnamn långnamn

Makuleringsdatum

är nyckelfält:

Fältets
användningsområde
Kod/Beteckning

date, null

Definition:

Datum då en post i tabellen Studier har makulerats och tagits bort.

Beskrivning:

Studiebeslut som har makulerats tas bort ur ASTAT. Detta innebär att makuleringsdatum
alltid är null.

Från och med datum

2015-06-26

Till och med datum
Sorteringsordning

den 15 maj 2017

12
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Tabellnamn

Studier

Fältnamn kortnamn

regdatum

Fältnamn långnamn

Registreringsdatum

Fältets
användningsområde

För att se datum då studierna registrerades

Kod/Beteckning

date, null

Definition:

Datum då studier registrerats hos arbetslöshetskassan

är nyckelfält:

Beskrivning:

Från och med datum

2015-06-26

Till och med datum
Sorteringsordning

13

Tabellnamn

Studier

Fältnamn kortnamn

uppdateringsdatum

Fältnamn långnamn

Uppdateringsdatum

Fältets
användningsområde

Senaste datum för ändring i ärendet

Kod/Beteckning

datetime, null

är nyckelfält:

Definition:
Beskrivning:

Från och med datum

2015-06-26

Till och med datum
Sorteringsordning

den 15 maj 2017

14
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Tabellnamn

Underrattelse

Tabellens
användningsområde

Tabellen redovisar uppgifter om Arbetsförmedlingens underrättelser och
arbetslöshetskassornas åtgärder med anledning av dessa.

Tabellnamn

Underrattelse

Fältnamn kortnamn

underrattelseID

Fältnamn långnamn

UnderrättelseID-nr

Fältets
användningsområde

För att kunna räkna antalet underrättelser

Kod/Beteckning

int, not null

Definition:

Unikt nummer för underrättelserna

är nyckelfält:

Beskrivning:

Från och med datum

2013-08-19

Till och med datum
Sorteringsordning

1

Tabellnamn

Underrattelse

Fältnamn kortnamn

version

Fältnamn långnamn

Version

är nyckelfält:

Fältets
användningsområde
Kod/Beteckning

int, not null

Definition:
Beskrivning:

Från och med datum

2013-08-19

Till och med datum
Sorteringsordning

den 15 maj 2017

2
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Tabellnamn

Underrattelse

Fältnamn kortnamn

status

Fältnamn långnamn

Status

är nyckelfält:

Fältets
användningsområde
Kod/Beteckning

tinyint, not null

Definition:
Beskrivning:

Från och med datum

2013-08-19

Till och med datum
3

Sorteringsordning
Tabellnamn

Underrattelse

Fältnamn kortnamn

persid

Fältnamn långnamn

Person ID-nummer

Fältets
användningsområde

Genom persid kan samtliga uppgifter som rör en person, följas/bearbetas/sammanställas
utan att personnummer används

Kod/Beteckning

int, not null

Definition:

Person ID-nummer unikt nummer för varje person i ASTAT

är nyckelfält:

Beskrivning:

Från och med datum

2013-08-19

Till och med datum
Sorteringsordning

den 15 maj 2017

4
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Tabellnamn

Underrattelse

Fältnamn kortnamn

kassanr

Fältnamn långnamn

Kassanummer

Fältets
användningsområde

För att kunna ta fram kassanamn och koppla information från olika tabeller

Kod/Beteckning

char (2), not null

Definition:

Kassans nummer

är nyckelfält:

Beskrivning:

2013-08-19

Från och med datum
Till och med datum

5

Sorteringsordning
Tabellnamn

Underrattelse

Fältnamn kortnamn

avn

Fältnamn långnamn

Avstnedssnr

Fältets
användningsområde

För att se vilken sanktion ersättningstagaren fick

Kod/Beteckning

int, null

Definition:

Anger tillsammans med beslutstabellen vilken sanktion ersättningstagaren fick

är nyckelfält:

Beskrivning:

Från och med datum

2013-08-19

Till och med datum
Sorteringsordning

den 15 maj 2017

6
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ASTAT
Tabellnamn

Underrattelse

Fältnamn kortnamn

avs

Fältnamn långnamn

Avslagsnr

Fältets
användningsområde

För att se vilken sanktion ersättningstagaren fick

Kod/Beteckning

int, null

Definition:

Anger tillsammans med beslutstabellen vilken sanktion ersättningstagaren fick

är nyckelfält:

Beskrivning:

Från och med datum

2013-08-19

Till och med datum
Sorteringsordning

7

Tabellnamn

Underrattelse

Fältnamn kortnamn

beslutsdatum

Fältnamn långnamn

Beslutsdatum

Fältets
användningsområde

För att se när arbetslöshetskassan fattade beslutet

Kod/Beteckning

date, not null

Definition:

Datum när arbetslöshetskassan fattade beslutet

är nyckelfält:

Beskrivning:

Från och med datum

2013-08-19

Till och med datum
Sorteringsordning

den 15 maj 2017

8
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Tabellnamn

Underrattelse

Fältnamn kortnamn

beslut

Fältnamn långnamn

Beslut

Fältets
användningsområde

För att se vilket beslut arbetslöshetskassan fattade

Kod/Beteckning

tinyint, not null

Definition:

Anger beslutet som har fattats av arbetslöshetskassan

är nyckelfält:

Beskrivning:

Från och med datum

2013-08-19

Till och med datum
Sorteringsordning

9

Tabellnamn

Underrattelse

Fältnamn kortnamn

inkomdatum

Fältnamn långnamn

Inkomdatum

Fältets
användningsområde

För att se när första registreringen rörande underrättelsen gjordes.

Kod/Beteckning

date, not null

Definition:

Datum för första registreringen av en post i tabellen Underrattelse

är nyckelfält:

Beskrivning:

Från och med datum

2013-08-19

Till och med datum
Sorteringsordning

den 15 maj 2017

10
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Tabellnamn

Underrattelse

Fältnamn kortnamn

handelsedatum

Fältnamn långnamn

Händelsedatum

Fältets
användningsområde

För att se när händelsen inträffade som föranledde underrättelse eller då arbetsförmedlaren
uppmärksammade händelsen

Kod/Beteckning

date, not null

Definition:

Datum när händelsen inträffade som föranledde underrättelse eller då arbetsförmedlaren
uppmärksammade händelsen

är nyckelfält:

Beskrivning:

Från och med datum

2013-08-19

Till och med datum
Sorteringsordning

11

Tabellnamn

Underrattelse

Fältnamn kortnamn

regdatum

Fältnamn långnamn

Registreringsdatum

Fältets
användningsområde

För att se när senaste registreringen rörande underrättelsen gjordes.

Kod/Beteckning

datetime, not null

Definition:

Datum för den senaste registreringen av en post i tabellen Underrattelse

Beskrivning:

När kassan registrerar en uppgift om en person i OAS skapas automatiskt ett
registreringsdatum.

Från och med datum

är nyckelfält:

2013-08-19

Till och med datum
Sorteringsordning

den 15 maj 2017

12
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ASTAT
Tabellnamn

Utbetalning

Tabellens
användningsområde

I tabellen finns samtliga utbetalningar från arbetslöshetskassorna sedan 1999.

Tabellnamn

Utbetalning

Fältnamn kortnamn

persid

Fältnamn långnamn

Person ID-nummer

Fältets
användningsområde

Genom persid kan samtliga uppgifter som rör en person, följas/bearbetas/sammanställas
utan att personnummer används

Kod/Beteckning

int, not null

Definition:

Person ID-nummer unikt nummer för varje person i ASTAT

är nyckelfält:

Beskrivning:

Från och med datum

2000-01-01

Till och med datum
Sorteringsordning

1

Tabellnamn

Utbetalning

Fältnamn kortnamn

kassanr

Fältnamn långnamn

Kassanummer

Fältets
användningsområde

För att kunna ta fram kassanamn och koppla information från olika tabeller

Kod/Beteckning

char (2), not null

Definition:

Kassans nummer

är nyckelfält:

Beskrivning:

Från och med datum

2000-01-01

Till och med datum
Sorteringsordning

den 15 maj 2017

2
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ASTAT
Tabellnamn

Utbetalning

Fältnamn kortnamn

utbetersattnsnr

Fältnamn långnamn

Utbetalningsersättningsnummer

är nyckelfält:

Fältets
användningsområde
Kod/Beteckning

int, not null

Definition:

Ett kassakorts/utbetalnings löpnummer.

Beskrivning:

För varje persons utbetalning skapar varje kassas OAS-system ett nytt unikt löpnummer

Från och med datum

2000-01-01

Till och med datum
Sorteringsordning

den 15 maj 2017

3
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Tabellnamn

Utbetalning

Fältnamn kortnamn

kassakortsvecka

Fältnamn långnamn

Kassakortsvecka

Fältets
användningsområde

Utbetalningstabellen är en av de centrala tabellerna och används som grund för
dokumentation av arbetslöshet viss vecka/veckor. För att nå upp till ca 98-99% av en vald
kalenderveckas utbetalningar kan erfarenhetsmässigt utsökningen göras först efter ca 16
kalenderveckor. Detta beror på att ersättning betalas ut retroaktivt och med normal

Kod/Beteckning

int, not null

Definition:

Veckonummer som utbetalningen avser

Beskrivning:

Ett fysiskt kassakort, som en arbetslös lämnar, kan innehålla fler ersättningsslag samtidigt.
Utbetalningspost i ASTAT avses en vecka och ett ersättningsslag.
Om ersättning från mer än ett ersättningsslag är aktuellt en given vecka räknas varje
ersättningsslag som en utbetalningspost. En vecka med två ersättningsslag blir alltså två
utbetalningsposter. Se det som två utbetalningar så blir det lättare att tolka ASTAT:s sätt att
räkna och redovisa.
Ändringar som görs i OAS på en redan utbetald vecka överförs till ASTAT.
OAS levererar utbeterssattnnr (se ovan under detta begrepp) för en individs unika
utbetalning. Gör kassan en rättning av denna utbetalning får rättelsen samma
utbeterssattnnr.
En rättelse kan ske snarast efter första utbetalningen men kan också ske efter mycket lång
tid. Det fysiska kassakortet som den arbetslöse använder är utformat som en blankett på
papper men elektroniska kort förekommer också från och med 1999. Telefonkort används
på prov 2001/2002.

är nyckelfält:

Regelverket föreskriver att den arbetslöse deklarerar information dag för dag på sitt
kassakort.
Varje vecka är inordnad enligt vedertagen veckonumrering. Den arbetslöses deklarerade
uppgifter överföres ej till ASTAT, enbart resultatet av bearbetningen av deklarerade
uppgifter.
Försäkringen är en veckoförsäkring, se info om detta begrepp i inledningen till detta
dokument. Flera ersättningsslag (ersättningstyper) förekommer och varierar i tiden.

Från och med datum

2000-01-01

Till och med datum
Sorteringsordning

den 15 maj 2017

4
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Tabellnamn

Utbetalning

Fältnamn kortnamn

utbetdatum

Fältnamn långnamn

Utbetalningsdatum

Fältets
användningsområde

Utbetalningsdatum

Kod/Beteckning

date, not null

Definition:

Datum då utbetalningen gjordes till personen.

Beskrivning:

En viss diskrepans mellan arbetslös vecka och utbetalningstillfälle finns alltid eftersom
medlemmen kan göra anspråk på ersättning först när veckan gått till ende.
Utbetalningsdatum anger endast när utbetalningen gjordes för respektive kassakortsvecka
och har alltså ingen koppling till när medlemmen var arbetslös.

Från och med datum

är nyckelfält:

2000-01-01

Till och med datum
Sorteringsordning

5

Tabellnamn

Utbetalning

Fältnamn kortnamn

erskod

Fältnamn långnamn

Ersättningskod

Fältets
användningsområde

Söka fram ersättningstyp

Kod/Beteckning

tinyint, not null

Definition:

För definition se tabellen utbetalningkod

Beskrivning:

Ersättningskod avser arbetslöshetsersättning eller de övriga ersättningsslag som akassorna hanterar. Det är främst olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder som Riksdagen
särskilt beslutat att a-kassorna ska administrera. 201004 bytte erskod namn från
ersattningskod i A-stat.

Från och med datum

är nyckelfält:

2000-01-01

Till och med datum
Sorteringsordning

den 15 maj 2017

6
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Tabellnamn

Utbetalning

Fältnamn kortnamn

ersnivakod

Fältnamn långnamn

Ersättningsnivåkod

Fältets
användningsområde

Söka fram ersättningstyp

Kod/Beteckning

tinyint, not null

Definition:

Anger om personen har fått karens eller arbetslöshetsersättning som inkomstrelaterad eller
grundbelopp.

Beskrivning:

För koder se tabellen Utbetalningskod.

Från och med datum

är nyckelfält:

2000-01-01

Till och med datum
Sorteringsordning

7

Tabellnamn

Utbetalning

Fältnamn kortnamn

ersdagarkod

Fältnamn långnamn

Ersättningsdagarskod

Fältets
användningsområde

Söka fram ersättningstyp

Kod/Beteckning

tinyint, not null

Definition:

För definition se tabellen utbetalningkod

Beskrivning:

För koder se tabellen Ersdagarkod.

Från och med datum

är nyckelfält:

2000-01-01

Till och med datum
Sorteringsordning

den 15 maj 2017

8
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Tabellnamn

Utbetalning

Fältnamn kortnamn

erssnr

Fältnamn långnamn

Ersättningsperiodnummer

är nyckelfält:

Fältets
användningsområde
Kod/Beteckning

int, not null

Definition:

Anger ersättningsperiod som utbetalning hör till.

Beskrivning:

Se ersnr i tabellen Ersperiod

2000-01-01

Från och med datum
Till och med datum

9

Sorteringsordning
Tabellnamn

Utbetalning

Fältnamn kortnamn

dagar

Fältnamn långnamn

Antal utbetalade dagar

är nyckelfält:

Fältets
användningsområde
Kod/Beteckning

numeric (18,1), null

Definition:

Antalet utbetalade dagar som ersättningstypen och kassakortet avser.

Beskrivning:

Under en vecka kan max 5 hela dagar ersättas. Med hjälp av ersattningskod, ersnivakod
och ersdagarkod skiljer man på de olika typerna av ersättning som förekommer, se
förklaring till begreppen i tabellen Utbetalningkod.

Från och med datum

2000-01-01

Till och med datum
Sorteringsordning

den 15 maj 2017

13
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Tabellnamn

Utbetalning

Fältnamn kortnamn

deltidsdagar

Fältnamn långnamn

Deltidsdagar

är nyckelfält:

Fältets
användningsområde
Kod/Beteckning

decimal(2,1), null

Definition:

Antalet utbetalade deltidsdagar som kassakortet avser.

Beskrivning:

Från och med datum

2008-04-07

Till och med datum
Sorteringsordning

14

Tabellnamn

Utbetalning

Fältnamn kortnamn

kvarvarandedagar

Fältnamn långnamn

Kvarvarande dagar i perioden

Fältets
användningsområde

Se hur många dagar som personen har kvar i ersättningsperioden. Denna används även för
att kunna beräkna hur många dagar som personen förbrukat av perioden genom att ta
tilldelade dagar i ersperiodtabellen minus dessa dagar.

Kod/Beteckning

numeric (18,1), null

Definition:

Antalet dagar som återstår efter det att veckan utbetalats anges som ”kvarvarande
ersättningsdagar i perioden”

Beskrivning:

Ersättningen beräknas per vecka och den sammanlagda arbetslösa tiden ersätts under
aktuell vecka i hela dagar och eventuellt en halv dag.

är nyckelfält:

Ersättningsperioderna är from 5:e februari 2001 maximerade till 300 dagar. Tidigare har
perioderna varierat med bland annat ålder. Fältet anger hur många dagar som återstår i
pågående period. Fältet kan användas för utsökning av information om till exempel hur
många dagar som återstår till utförsäkring eller till att max dagar inträffar. Antalet dagar i
fältet avser läget efter senaste utbetalade veckan. Se info om begreppet utförsäkring. Före
20010705 var reglerna mer omfattande för tilldelningen av antalet dagar i perioden. Se även
info i tabell ”ersperiod” fältnamn ”tilldeladedagar” vars data korresponderar med detta fält
om kvarvarande dagar.

Från och med datum

2000-01-01

Till och med datum
Sorteringsordning

den 15 maj 2017

15
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Tabellnamn

Utbetalning

Fältnamn kortnamn

dagpeng

Fältnamn långnamn

Dagpenning

Fältets
användningsområde

Dagpenningen som utgör den arbetslöses ersättningsnivå för max fem dagar i veckan och är
därför viktig utgångspunkt för beräkning av och fastställelse av hur stor del av tidigare
inkomstnivå som försäkringen täcker, verklig kompensationsnivå. Beräkningar av kostnaden
för vad framtida höjning av golv och tak är ett annat viktigt användningsområde.

Kod/Beteckning

numeric (19,2), null

Definition:

Den ersättning per dag som personen erhåller.

Beskrivning:

Dagpenning är det belopp per dag som arbetslös erhåller och är relaterad till viss del av
tidigare inkomst per dag och till såväl minimibelopp som maximibelopp enligt regelverket.
Max fem dagar totalt kan erhållas per vecka. Efter registrering av lön och normalarbetstid
beräknar OAS-systemet ut den aktuella dagpenningen.

är nyckelfält:

Dagpenningen ändras av flera skäl, se begreppen daglön, normalarbetstid och nedsatt DP.
För att erhålla dagpenning krävs att grundläggande villkor är uppfyllda. Utgående
dagpenning för en individ begränsas även av andra orsaker/regler. Tjänstepension och
""ersättning från annan” (förekommer endast i ringa omfattning) reducerar DP. Vid
beräkning av individens dagpenning används höjningsregler som är speciella för
försäkringen. Inrapporterad månadslön divideras med 22 och veckolön med 5. Resultatet
inklusive två decimaler multipliceras med gällande kompensationsnivå (till exempel 0.8) och
erhålls brutet heltal höjs dagpenningen till närmast högre krontal.

Från och med datum

2000-01-01

Till och med datum
Sorteringsordning

16

Tabellnamn

Utbetalning

Fältnamn kortnamn

ersgrunddaglon

Fältnamn långnamn

Ersättningsgrundande daglön

Fältets
användningsområde

Databasen erhåller den av kassan fastställda uppgiften från OAS. Uppgiften ska användas
när beräkningar skall göras för att belysa relationen mellan den arbetslöses tidigare lönenivå
och vad som är möjligt att få från försäkringen, att beräkna den egentliga
kompensationsnivån eller kostnaderna för att förändra taket.

Kod/Beteckning

numeric (19,2), null

Definition:

Med ersgrunddaglön avses den inkomst per dag som personen hade under den tid han
upparbetade gällande ersättningsperiod.

Beskrivning:

Arbetslöshetskassan har utifrån arbetsgivarintyg beräknat ersgrunddaglönen och registrerat
den i OAS-systemet. Löneuppgifterna hämtas ofta från flera intyg och sammanräknas efter
givna regler för den tid som villkoret upparbetats. De ursprungliga löneuppgifterna kan vara
redovisade per timme, vecka eller månad. Lön per timme räknas om till ersgrunddaglön
med hjälp av vederbörandes normalarbetstid.

Från och med datum

är nyckelfält:

2000-01-01

Till och med datum
Sorteringsordning

den 15 maj 2017
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ASTAT
Tabellnamn

Utbetalning

Fältnamn kortnamn

belopp

Fältnamn långnamn

Utbetalt belopp

Fältets
användningsområde

Uppgiften om bruttobeloppet kan användas för studier av hur stort belopp som varje vecka
utbetalas till arbetslösa fördelat på t.ex. kommun, län eller a-kassa.

Kod/Beteckning

numeric (19,2), null

Definition:

Det bruttobelopp som utbetalats till personen för angiven ersättningstyp och
kassakortsvecka.

Beskrivning:

Här redovisas för varje utbetald kassakortsvecka som OAS beräknat antal ersättningsdagar
som kan ersättas, och till vilket belopp som skall ”betalas” ut, bruttobeloppet (skattepliktigt
belopp).

är nyckelfält:

Den försäkrade erhåller ett nettobelopp vilket innebär att från bruttobeloppet avräknas
preliminär skatt.
Beslutade återkrav redovisas med negativt belopp. Gjorda återbetalningar redovisas i
tabellen aterbet.

Från och med datum

2000-01-01

Till och med datum
Sorteringsordning

18

Tabellnamn

Utbetalning

Fältnamn kortnamn

valuta

Fältnamn långnamn

Valuta

är nyckelfält:

Fältets
användningsområde
Kod/Beteckning

char (5), null

Definition:

I vilken valuta som utbetalningen har gjorts.

Beskrivning:

Valuta kan anges i SEK(Svenska Kronor) eller EURO.

Från och med datum

2000-01-01

Till och med datum
Sorteringsordning

den 15 maj 2017
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Beslutkod
objektkod

objektkodförklaring

typ

typkod

beslutsvarde beslutsv2

beslutsv3

förklaring

ANM

Anmälan

0

Avanmäld Af

ANM

Anmälan

1

Påanmäld Af

AVN

Avstängning

1

5

5 dagars avstängning på grund av egen uppsägning

AVN

Avstängning

1

10

10 dagars avstängning på grund av egen uppsägning

AVN

Avstängning

1

20

20 dagars avstängning på grund av egen uppsägning

AVN

Avstängning

1

45

45 dagars avstängning på grund av egen uppsägning

AVN

Avstängning

2

5

5 dagars avstängning på grund av otillbörligt uppträdande

AVN

Avstängning

2

10

10 dagars avstängning på grund av otillbörligt uppträdande

AVN

Avstängning

2

20

20 dagars avstängning på grund av otillbörligt uppträdande

AVN

Avstängning

2

40

40 dagars avstängning på grund av otillbörligt uppträdande

AVN

Avstängning

2

60

60 dagars avstängning på grund av otillbörligt uppträdande

AVN

Avstängning

3

0

Avstängd 3:e gången § 45

AVN

Avstängning

3

301

AVN

Avstängning

4

5

5 dagars avstängning på grund av avvisat arbete

AVN

Avstängning

4

10

10 dagars avstängning på grund av avvisat arbete

AVN

Avstängning

4

20

20 dagars avstängning på grund av avvisat arbete

AVN

Avstängning

4

40

40 dagars avstängning på grund av avvisat arbete

AVN

Avstängning

4

60

60 dagars avstängning på grund av avvisat arbete

AVN

Avstängning

101

40

25 % nedsättning av dagpenningen "vållat" enligt § 45a punkt 2

AVN

Avstängning

102

40

25 % nedsättning av dagpenningen "avvisat" enligt § 45a punkt 1

AVN

Avstängning

201

40

50 % nedsättning av dagpenningen "vållat" enligt § 45a punkt 2

AVN

Avstängning

202

40

50 % nedsättning av dagpenningen "avvisat" enligt § 45a punkt 1

den 12 april 2017

Nedsättning 3:e gàngen
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Beslutkod
objektkod

objektkodförklaring

typ

typkod

beslutsvarde beslutsv2

beslutsv3

förklaring

AVN

Avstängning

401

0

43 § 1 - Varning

AVN

Avstängning

402

1

43 § 2 - 1 dag avst

AVN

Avstängning

403

5

43 § 3 - 5 dag avst

AVN

Avstängning

404

10

43 § 4 - 10 dgr avst

AVN

Avstängning

405

0

43 § 5 - Stängning av ers.period

AVN

Avstängning

501

5

43a § 1 - 5 dgr avst

AVN

Avstängning

502

10

43a § 2 - 10 dgr avst

AVN

Avstängning

503

45

43a § 3 - 45 dgr avst

AVN

Avstängning

504

0

43a § 4 - Stängning av ers.period

AVN

Avstängning

601

20

43b § 1 - avst

AVN

Avstängning

601

45

43b § 1 - avst

AVN

Avstängning

602

20

43b § 2 - avst

AVN

Avstängning

602

45

43b § 2 - avst

AVN

Avstängning

603

0

43b § 3 - Stängning av ers.period

AVR

Avregistreringsorsak

0

Avregistrerad (AVR finns i medlemskapstabellen efter 2006)

AVR

Avregistreringsorsak

1

Avliden (AVR finns i medlemskapstabellen efter 2006)

AVR

Avregistreringsorsak

2

Bristande betalning (AVR finns i medlemskapstabellen efter 2006)

AVR

Avregistreringsorsak

12

Utesluten (AVR finns i medlemskapstabellen efter 2006)

AVR

Avregistreringsorsak

13

Avliden (AVR finns i medlemskapstabellen efter 2006)

AVR

Avregistreringsorsak

14

Bristande betalning (AVR finns i medlemskapstabellen efter 2006)

AVR

Avregistreringsorsak

15

Övergång till annan kassa (AVR finns i medlemskapstabellen efter

den 12 april 2017
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Beslutkod
objektkod

objektkodförklaring

typ

typkod

beslutsvarde beslutsv2

beslutsv3

förklaring
2006)

AVR

Avregistreringsorsak

16

Pensionär (AVR finns i medlemskapstabellen efter 2006)

AVR

Avregistreringsorsak

17

Övriga avgångar (AVR finns i medlemskapstabellen efter 2006)

AVR

Avregistreringsorsak

101

Pensionär (AVR finns i medlemskapstabellen efter 2006)

AVS

Avslag

1

Avstängd 3:e gången § 45

AVS

Avslag

2

Nedsättning 3:e gången § 45a

AVS

Avslag

3

Grundbelopp, är ej 20 år § 6

AVS

Avslag

5

Utbudet mindre än 17 timmar/vecka § 9 p.1

AVS

Avslag

6

Sjuk § 9 p.1

AVS

Avslag

7

Föräldrapenning § 9 p.1

AVS

Avslag

8

Har deltidsarbete och detta ger ingen ersättning enl.
omräkningstabell § 38 § 39

AVS

Avslag

9

Uppsägningslön § 9 p.1

AVS

Avslag

10

Statlig lönegaranti § 9 p.1

AVS

Avslag

12

Avgångsvederlag § 9 p.1

AVS

Avslag

13

Ferielön § 9 p.1

AVS

Avslag

14

Cirkelledare § 9 p.1

AVS

Avslag

15

Tjänstledig § 9 p.1

AVS

Avslag

16

Hel pension, sjukbidrag § 9 p.1

AVS

Avslag

18

Ej beredd att ta lämpligt arbete § 9 p.2

AVS

Avslag

19

Ej anmäld på arbetsförmedlingen § 9 p.3

AVS

Avslag

20

Ej medverkat till att handlingsplan upprättats § 9 p.4

den 12 april 2017
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Beslutkod
objektkod

objektkodförklaring

typ

typkod

beslutsvarde beslutsv2

beslutsv3

förklaring

AVS

Avslag

21

Begränsat sitt sökområde § 9a

AVS

Avslag

22

Studier ej arbetsför § 10 p.1

AVS

Avslag

23

Uppehåll i utbildningen, <46 dagar § 9

AVS

Avslag

24

Permitterad § 10 p.2

AVS

Avslag

25

Utesluten ut a-kassan ej berättigad till grundbelopp § 10 p.3

AVS

Avslag

26

Förvärvsarbete 80 dagar § 66

AVS

Avslag

27

Förordningen ALLFo Tillsvidare anställd, nyprövning § 8

AVS

Avslag

32

Uppfyller ej arbetsvillkoret § 12

AVS

Avslag

34

Dagpenningen understiger 10 kr § 20

AVS

Avslag

36

Sökande har inte gjort 5 dagars karens inom en tid av 52 v § 21

AVS

Avslag

37

Avslag förlängning § 22

AVS

Avslag

38

Avslag ej fått ersättning de senaste 52 veckorna § 23

AVS

Avslag

46

Dagpenningen mindre än 10 kr. Sökande har tjänstepension § 5

AVS

Avslag

49

Dagpenningen mindre än 10 kr. Sökande har ersättning från
annan § 31

AVS

Avslag

50

Dagpenningen mindre än 10 kr. Sökande har pension § 32 § 33

AVS

Avslag

51

Eget företag § 34 § 35

AVS

Avslag

54

Företagare, verksamheten på deltid har för stor omfattning § 35

AVS

Avslag

69

Avslag begäran, företag är inte bisyssla § 35

AVS

Avslag

71

Deltidsarb.lös som vid 6-månadersprövningen visat sig ha erbj arb.
eller program enl utbud, men tackat nej ALLFo § 6 § 7

AVS

Avslag

73

Påbörjat ny deltid inom 3 mån från tidigare deltid ALFFo § 8

AVS

Avslag

74

Säsongsavtal § 42

den 12 april 2017
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Beslutkod
objektkod

objektkodförklaring

typ

typkod

beslutsvarde beslutsv2

beslutsv3

Tilldelade dgr

Kvarvar dgr

AVS

Avslag

75

AVS

Avslag

76

Utesluten LAK § 37

AVS

Avslag

89

Ofullständiga handlingar/Ej styrkt arbetslöshet § 9, § 47

AVS

Avslag

90

Barntillsyn ej ordnad § 9

AVS

Avslag

91

Semester, förhindrad att åta sig arbete § 9

AVS

Avslag

92

Övrigt, förhindrad att åta sig arbete § 9

AVS

Avslag

97

Fiskare: Spärr 4 veckor 36 §

AVS

Avslag

98

Fiskare: Ej ersättningsberättigad arbetslöshetsorsak 36 §

AVS

Avslag

99

Fiskare: Avslag fiskestopp 36 §

AVS

Avslag

100

Fiskare: 4 dagars arbete 36 §

AVS

Avslag

101

Fiskare: Begränsningsdagar slut 36 §

AVS

Avslag

102

Fiskare: Ej intyg 37 §

AVS

Avslag

103

Fiskare: Inkomstuppgift saknas 37 §

AVS

Avslag

104

Ej medlem i arbetslöshetskassan 6 §

AVS

Avslag

105

Uppfyller ej studerandevillkoret 18 §

AVS

Avslag

106

Avvisat ungdomsgaranti

AVS

Avslag

107

Avslag 75 deltidsdagar

AVS

Avslag

108

66 § ALF Uppfyller ej villkor i 9 §

AVS

Avslag

109

66 § ALF Ej rätt till ers enl 11 §

AVS

Avslag

110

66 § ALF Ev Frånkännas el uteslutas

AVS

Avslag

111

66 § ALF Ev avstängas enl 43-43b §§

AVS

Avslag

112

11 § ALF Avvisat jobbgar för ungdom

den 12 april 2017

Förbruk dgr

förklaring
Frånkännande § 66
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Beslutkod
objektkod

objektkodförklaring

typ

typkod

beslutsvarde beslutsv2

beslutsv3

förklaring

AVS

Avslag

113

Avstängd 43

AVS

Avslag

114

Avstängd 43a

AVS

Avslag

115

Avstängd 43b

AVS

Avslag

116

Ej anmäld AF 9 2

AVS

Avslag

117

60-veckorsavslag

AVS

Avslag

1001

Konverterad spärr, t.ex. från annan kassa vid övergång, osäkert vad

DAG

Dagpenninggrundande

1

1

belopp

Timlön

DAG

Dagpenninggrundande

1

2

belopp

Daglön

DAG

Dagpenninggrundande

1

3

belopp

Veckolön

DAG

Dagpenninggrundande

1

4

belopp

Månadslön

DAG

Dagpenninggrundande

2

timmar

Normalarbetstid

DAG

Dagpenninggrundande

3

timmar

Utbud

DAG

Dagpenninggrundande

4

1

belopp

Förtida uttag av pension per månad

DAG

Dagpenninggrundande

4

2

belopp

Tjänstepension

DAG

Dagpenninggrundande

5

1

belopp

timmar

DAG

Dagpenninggrundande

5

2

belopp

timmar

DAG

Dagpenninggrundande

5

3

DAG

Dagpenninggrundande

6

DAG

Dagpenninggrundande

7

1

Inkomstrelaterad ersättning

DAG

Dagpenninggrundande

7

2

Grundersättning

den 12 april 2017

Godkänd bisyssla, anställd
bransch

Godkänd bisyssla, företag
Konverterad bisyssla från OAS ver 2. Har inte kunnat koppla ihop
belopp och timmar

belopp

Ersättning från annan, kronor per månad
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Beslutkod
objektkod

objektkodförklaring

typ

typkod

beslutsvarde beslutsv2

beslutsv3

förklaring

FTG

Företagsform

11

FTG

Företagsform

12

FTG

Företagsform

13

Formella företag

VIL

Medlemsvilkor

2

Medlemsvillkor

VIL

Medlemsvilkor

4

Underskriftsdatum

den 12 april 2017

belopp

timmar

bransch

Vilande företag

bransch

Deltidsföretag
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Diversekod
objektkod

objektkodförklaring

typ

typkod

beslutsvarde

beslutsv2 beslutsv3

förklaring

DIV

Diverse

2

0

Beslut: Deltidsstudier § 14 orienteringskurs

DIV

Diverse

3

0

Beslut: Deltidsstudier – hindrar inte lämpligt arbete § 16 p.2

DIV

Diverse

4

0

Beslut: Fortsätter deltidsstudier § 17

DIV

Diverse

5

0

Beslut: Uppfyller ej studerandevillkoret § 18

DIV

Diverse

6

0

Beslut: Antal dagpenningbelopp. Reducerade p.g.a. deltid. § 20

DIV

Diverse

7

0

Beslut: Grundbelopp storlek § 24

DIV

Diverse

8

0

Beslut: Antal dagar med förhöjd dagpenning § 25

DIV

Diverse

9

0

Beslut: Dagpenningens storlek § 25

DIV

Diverse

10

0

Beslut: Avslag: Ej ändrad dagpenning/Normalarbetstidsavbrott § 25

DIV

Diverse

11

0

Beslut: Förhöjd dagpenning § 25

DIV

Diverse

12

0

Beslut: Ersättningsnivån 80% § 26

DIV

Diverse

13

0

Beslut: Ersättningsnivån 65% § 27

DIV

Diverse

14

0

Beslut: Normalarbetstid § 28

DIV

Diverse

15

0

Beslut: Av formella skäl engagerad i företaget § 36

DIV

Diverse

16

0

Beslut: Dagpenninggrundande inkomst företagare § 37

DIV

Diverse

17

0

Beslut: Avslag på begärd bisyssla anställd § 39

DIV

Diverse

19

0

Beslut: Medlemsvillkor inte uppfyllt men ansökt om inkomstrelaterad ers § 7

DIV

Diverse

20

0

Beslut: Avgångsvederlag § 9 p.1

DIV

Diverse

67

0

Beslut: Heltidsstudier hindrar ej lämpligt arbete §16 p.1

DIV

Diverse

68

0

Beslut: Avslag på begärd bisyssla företag § 39

DIV

Diverse

10019

0

Arbete

DIV

Diverse

10020

0

Tidigare arbete som anställd

den 4 april 2017
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Diversekod
objektkod

objektkodförklaring

typ

typkod

beslutsvarde

beslutsv2 beslutsv3

förklaring

DIV

Diverse

10021

0

Tidigare arbete som företagare

DIV

Diverse

10022

0

Arb.lös.orsak före detta anställd: Slutat anställning på egen begäran,
avstängd

DIV

Diverse

10023

0

Arb.lös.orsak före detta anställd: Slutat anställning på egen begäran, ej
avstängd

DIV

Diverse

10024

0

Arb.lös.orsak före detta anställd: Är visstidsanställning

DIV

Diverse

10025

0

Arb.lös.orsak före detta anställd: Är säsongsanställd

DIV

Diverse

10026

0

Arb.lös.orsak före detta anställd: Är objektsanställd

DIV

Diverse

10027

0

Arb.lös.orsak före detta anställd: Är provanställd

DIV

Diverse

10028

0

Arb.lös.orsak före detta anställd: Är tjänstledig

DIV

Diverse

10029

0

Arb.lös.orsak före detta anställd: Annan permittering

DIV

Diverse

10030

0

Arb.lös.orsak före detta anställd: Uppsagd arbetsbrist

DIV

Diverse

10031

0

Arb.lös.orsak före detta anställd: Avskedad

DIV

Diverse

10032

0

Arb.lös.orsak före detta anställd: Uthyrning upphört

DIV

Diverse

10033

0

Arb.lös.orsak före detta anställd: Enstaka frilansuppdrag

DIV

Diverse

10034

0

Arb.lös.orsak före detta anställd: Studerat

DIV

Diverse

10035

0

Arb.lös.orsak före detta företagare: Avyttrat företaget

DIV

Diverse

10036

0

Arb.lös.orsak före detta företagare: Lagt ner företaget

DIV

Diverse

10037

0

Arb.lös.orsak före detta företagare: Konkurs

DIV

Diverse

10038

0

Arb.lös.orsak före detta företagare: Lönsamhetsskäl

DIV

Diverse

10039

0

Arb.lös.orsak före detta företagare: Upphört kompanjonskap

DIV

Diverse

10040

0

Arb.lös.orsak före detta företagare: Åldersskäl

DIV

Diverse

10041

0

Arb.lös.orsak före detta företagare: Hälsoskäl

den 4 april 2017
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Diversekod
objektkod

objektkodförklaring

typ

typkod

beslutsvarde

beslutsv2 beslutsv3

förklaring

DIV

Diverse

10042

0

Arb.lös.orsak före detta företagare: Generationsskifte

DIV

Diverse

10043

0

Arb.lös.orsak före detta fiskare: Tillfällig arbetslöshet

DIV

Diverse

10044

0

Arb.lös.orsak före detta fiskare: Arbetslös

DIV

Diverse

10045

0

Ev. studerandevillkor (Af:s bedömning)

DIV

Diverse

10088

0

F.d. uthyrd

DIV

Diverse

11001

0

Fiskare: Heltidsfiskare

DIV

Diverse

11002

0

Fiskare: Deltidsfiskare

DIV

Diverse

11003

0

Fiskare: 4-dagarsfiskare

DIV

Diverse

11004

0

Före detta fiskare

DIV

Diverse

11005

0

Före detta fiskare: Sålt sin båt

DIV

Diverse

11006

0

Före detta fiskare: Skrotat sin båt

DIV

Diverse

11007

0

Före detta fiskare: Konkurs

DIV

Diverse

11008

0

Före detta fiskare: Lottfiskare egen uppsägning

DIV

Diverse

11009

0

Före detta fiskare: Lottfiskare uppsagd

DIV

Diverse

11010

0

Före detta fiskare: Vilande

DIV

Diverse

11011

0

Yrkesfiskare

den 4 april 2017
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EES - utbetkod
fältbeteckning

kod

förklaring

eesdagpkod

1

Normal dagpenning

eesdagpkod

2

Grundersättning/Grundbelopp

eesdagpkod

3

Förhöjd dagpenning

eesdagpkod

4

Dagpenning Nivå 1

eesdagpkod

5

Dagpenning Nivå 2

eesdagpkod

6

Dagpenning Nivå 3

eesdagpkod

7

Grund Nivå 1

eesdagpkod

8

Grund Nivå 2

eesdagpkod

9

Grund Nivå 3

typ

1

U2

typ

2

E303

den 8 oktober 2010
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Ersperiodkod
fältbeteckning

kod

förklaring

giltigtom

arbvillkkod

0

Kommande ej uppfyllt

2079-06-06

arbvillkkod

1

Huvudregeln

2079-06-06

arbvillkkod

2

Alternativregeln

2079-06-06

arbvillkkod

3

Huvudregel + Jämställd tid

2079-06-06

arbvillkkod

4

Alternativregel + Jämställd tid

2079-06-06

arbvillkkod

5

Studerandevillkor

2079-06-06

arbvillkkod

6

Jämställd tid

2079-06-06

arbvillkkod

7

Övergång, oklart vilken regel

2001-02-03

arbvillkkod

8

Inkomstrelaterat studerandevillkor

2079-06-06

arbvillkkod

9

E301/U1

2079-06-06

arbvillkkod

10

Första perioden 65% Huvudregel

2009-11-01

arbvillkkod

11

Första perioden 65% Alternativregel

2009-11-01

arbvillkkod

12

Andra perioden 65% Huvudregel

2009-11-01

arbvillkkod

13

Andra perioden 65% Alternativregel

2009-11-01

arbvillkkod

14

Första perioden 65% § 27a

2079-06-06

arbvillkkod

15

Andra perioden 65% § 27a

2079-06-06

arbvillkkod

16

Första perioden 65% § 30

2079-06-06

arbvillkkod

17

Andra perioden 65% § 30

2079-06-06

arbvillkkod

18

Första perioden § 23c

2079-06-06

den 26 juni 2015
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Ersperiodkod
fältbeteckning

kod

förklaring

giltigtom

arbvillkkod

19

Andra perioden § 23c

2079-06-06

arbvillkkod

20

Första perioden § 23e

2079-06-06

arbvillkkod

21

Andra perioden § 23e

2079-06-06

arbvillkkod

22

Schablon för långtidssjukskrivna § 3a ALF och § 19 ALFFo

2079-06-06

erskod

1

Arbetslöshetsersättning

2079-06-06

erskod

3

TAE

2079-06-06

erskod

4

OTA

2079-06-06

erskod

5

ALU

2079-06-06

erskod

9

PRJ

2079-06-06

karbvillkkod

0

Kommande ej uppfyllt

2079-06-06

karbvillkkod

1

Huvudregeln

2079-06-06

karbvillkkod

2

Alternativregeln

2079-06-06

karbvillkkod

3

Huvudregeln + Jämställd tid

2079-06-06

karbvillkkod

4

Alternativregeln + Jämställd tid

2079-06-06

karbvillkkod

5

Studerandevillkoret

2079-06-06

karbvillkkod

6

Jämställd tid

2079-06-06

karbvillkkod

7

Övergång, oklart vilken regel

2001-02-03

karbvillkkod

8

Inkomstrelaterat studerandevillkor

2079-06-06

karbvillkkod

9

E301/U1

2079-06-06

karbvillkkod

10

Första perioden 65% Huvudregel

2009-11-01

den 26 juni 2015
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Ersperiodkod
fältbeteckning

kod

förklaring

giltigtom

karbvillkkod

11

Första perioden 65% Alternativregel

2009-11-01

karbvillkkod

12

Andra perioden 65% Huvudregel

2009-11-01

karbvillkkod

13

Andra perioden 65% Alternativregel

2009-11-01

karbvillkkod

14

Första perioden 65% § 27a

2079-06-06

karbvillkkod

15

Andra perioden 65% § 27a

2079-06-06

karbvillkkod

16

Första perioden 65% § 30

2079-06-06

karbvillkkod

17

Andra perioden 65% § 30

2079-06-06

karbvillkkod

18

Första perioden § 23c

2079-06-06

karbvillkkod

19

Andra perioden § 23c

2079-06-06

karbvillkkod

20

Första perioden § 23e

2079-06-06

karbvillkkod

21

Andra perioden § 23e

2079-06-06

karbvillkkod

22

Schablon för långtidssjukskrivna § 3a ALF och § 19 ALFFo

2079-06-06

karbvillkkod

100

Kommande förlängning

2079-06-06

den 26 juni 2015
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Hinderkod
typ

typkod

hindertim

förklaring

1

0

timmar

Okänt typ och typkod

1

1

timmar

Tillsvidareanställning deltid

1

2

timmar

Visstidsanställning deltid

1

3

timmar

Timanställning deltid

2

timmar

Sjukledig eller föräldraledig deltid

3

timmar

Aktivitetsstöd deltid

den 26 juni 2015
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Medlemskapkod
fältbeteckning

kod

förklaring

avregkod

0

Kod saknas

avregkod

12

Utesluten

avregkod

13

Avliden

avregkod

14

Bristande betalning

avregkod

15

Övergång till annan a-kassa

avregkod

16

Pensionär

avregkod

17

Övriga avgångar

avregkod

18

För sen ankomst EU/EES

avregkod

20

Kod saknas

den 26 juni 2015
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Sparrkod
objektkod

objektkodförklaring

typ

typkod

förklaring

ESP

Ersättningsspärr

101

Anställningsbevis saknas

ESP

Ersättningsspärr

102

Arbetsgivarintyg saknas

ESP

Ersättningsspärr

103

Deltidsspärr på grund av tidigare deltid

ESP

Ersättningsspärr

104

Under utredning

ESP

Ersättningsspärr

105

Spärr Tillfällig avgångsersättning

ESP

Ersättningsspärr

106

TAE-spärr

ESP

Ersättningsspärr

107

Ny period, fast deltid

ESP

Ersättningsspärr

108

Deltidsstudiespärr

ESP

Ersättningsspärr

109

Studieavbrott

ESP

Ersättningsspärr

110

Utbildning eller termin avslutad

ESP

Ersättningsspärr

111

CSN feriespärr

ESP

Ersättningsspärr

112

U2/E303 utredning

ESP

Ersättningsspärr

113

Begärt in övriga handlingar

ESP

Ersättningsspärr

114

Fiskare: Spärrtid 4 veckor

ESP

Ersättningsspärr

115

Fiskare: Anmälan fiskare krävs

ESP

Ersättningsspärr

116

Fiskare: Anmälan före detta fiskare krävs

ESP

Ersättningsspärr

117

Fiskare: B-medlem

ESP

Ersättningsspärr

118

Obetald medlemsavgift

ESP

Ersättningsspärr

119

Övrigt

ESP

Ersättningsspärr

120

Alfa-kassan Avregistrerad

ESP

Ersättningsspärr

121

Preliminär lärarspärr

den 19 januari 2011
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Sparrkod
objektkod

objektkodförklaring

typ

typkod

förklaring

ESP

Ersättningsspärr

122

Avstängd p.g.a. aktivitetsgarantin

ESP

Ersättningsspärr

123

Intyg om sjuk/föräldrapenning saknas

ESP

Ersättningsspärr

124

Kontrollera nyprövning

ESP

Ersättningsspärr

125

Medlem ny a-kassa

ESP

Ersättningsspärr

126

Ny deltid?

den 19 januari 2011
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Studierkod
fältbeteckning
omfattningstyp
omfattningstyp
omfattningstyp
studietyp
studietyp
studietyp
studietyp
studietyp
studietyp
studietyp

Den 30 april 2015

kod
6
7
8
1
2
3
4
5
9
10

förklaring
% av heltid
tim/vecka
poäng
16§2 Del.stud - hindrar ej lämp arb
16§1 Hel.stud - hindrar ej lämp arb
14§ Deltidsstudier - Orienteringsku
17§ Fortsätter deltidsstudier
15§ ALFFo Deltidsstudier
14§ ALFFo Orientering/omställning
16§ ALFFo Heltidsstudier
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Underrättelsekod
fältbeteckning

kod

förklaring

Status

1

Registrerad

Status

2

Omprövad

Status

3

Makulerad

Beslut

0

Obeslutad, i dagsläget lämnas ej dessa underrättelser till IAF

Beslut

1

Avslag=sanktion

Beslut

2

Bifall=tillerkänd (underrättelse utan åtgärd)

Beslut

3

Delvis bifall=delvis sanktion

Beslut

4

Avvisat (ej medlem)

Beslut

5

Avskrivet (ersättningstagare ej ansökt om ersättning)

Den 16 aug -13
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Utbetalningkod
fältbeteckning

kod

förklaring

erskod

1

Arbetslöshetsersättning

erskod

3

TAE, Tillfällig avgångsersättning. Kunde sökas 1997-07-01 -1997-12-31 och betalades ut till och med 2002-11-30.

erskod

4

OTA, Offentliga Tillfälliga Arbeten. Infördes 1996-11-01 och upphörde 2001-12-31. (Vissa enstaka utbet. har skett i efterhand pga rättningar och överklag.)

erskod

5

ALU, Arbetslivsutveckling. Infördes 1993-01-01 och upphörde 1998-12-31. (Vissa enstaka utbet. har skett i efterhand pga rättningar och överklag.)

erskod

9

PRJ, Projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning. Infördes 1997-07-01 och upphörde 1998-12-31. (Vissa enstaka utbet.i efterhand pga rättn. och överklag.)

ersnivakod

0

I samband med Ersdagarkod=0 (karens)

ersnivakod

1

Inkomstrelaterad ersättning t.o.m. kassakortsvecka 2007-09

ersnivakod

2

Grundersättning/Grundbelopp

ersnivakod

3

80% inkomstrelaterad ersättning fr.o.m. kassakortsv 2007-10

ersnivakod

4

70% inkomstrelaterad ersättning fr.o.m. kassakortsv 2007-10

ersnivakod

5

65% inkomstrelaterad ersättning fr.o.m. kassakortsv 2007-10

ersnivakod

6

65% inkomstrelaterad ersättning fr.o.m. kassakortsv 2007-01 på alla nivåer p.g.a. pension

ersnivakod

20

Tilläggsbelopp offentligt tillfälligt arbete, både grundbelopp och inkomstrelaterad ersättning

ersdagarkod

0

Karens

ersdagarkod

1

Normal

ersdagarkod

2

Förhöjd

ersdagarkod

3

Normal Nedsättning 25 %

ersdagarkod

4

Normal Nedsättning 50 %

ersdagarkod

5

Förhöjd med nedsättning 25 %

Den 5 maj 2008
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Utbetalningkod
fältbeteckning

kod

förklaring

ersdagarkod

6

Förhöjd med nedsättning 50 %

ersdagarkod

7

Normal 1

ersdagarkod

8

Normal 2

ersdagarkod

9

Normal 3

ersdagarkod

10

Normal 1 Nedsättning 25%

ersdagarkod

11

Normal 1 Nedsättning 50%

ersdagarkod

12

Normal 2 Nedsättning 25%

ersdagarkod

13

Normal 2 Nedsättning 50%

ersdagarkod

14

Normal 3 Nedsättning 25%

ersdagarkod

15

Normal 3 Nedsättning 50%

Den 5 maj 2008
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Aterbetkod
status

kod

förklaring

Återutbetningsstatus

101

Återutbetalning p.g.a. rättelse, där den återkrävda veckan är utbetald före 2009-03-02

Återutbetningsstatus

102

Återutbetalning p.g.a. minskning av inbetalt/avdrag på nettoutbetalning, där den återkrävda

Giltigt from

Giltigt tom
2079-06-06

veckan är utbetald före 2009-03-02

2079-06-06

Återutbetningsstatus

103

Återutbetalning p.g.a. befrielse, där den återkrävda veckan är utbetald före 2009-03-02

2079-06-06

Återutbetningsstatus

105

Återutbetalning p.g.a. rättelse, där den återkrävda veckan är utbetald 2009-03-02 eller senare

2079-06-06

Återutbetningsstatus

106

Återutbetalning p.g.a. minskning av inbetalt/avdrag på nettoutbetalning, där den återkrävda

2079-06-06

veckan är utbetald 2009-03-02 eller senare
Återutbetningsstatus

107

Återutbetalning p.g.a. befrielse, där den återkrävda veckan är utbetald 2009-03-02 eller senare

2079-06-06

Återutbetningsstatus

108

Återutbetalning ränta R1 (ränta som erläggs p.g.a. avbetalningsplan) p.g.a. rättelse

2079-06-06

Återutbetningsstatus

109

Återutbetalning ränta R1 (ränta som erläggs p.g.a. avbetalningsplan) p.g.a. minskning av

2079-06-06

inbetalt/avdrag på nettoutbetalning
Återutbetningsstatus

110

Återutbetalning ränta R2 (ränta som erläggs p.g.a. dröjsmål/förseningsränta) p.g.a. rättelse

2079-06-06

Återutbetningsstatus

111

Återutbetalning ränta R2 (ränta som erläggs p.g.a. dröjsmål/förseningsränta) p.g.a. minskning

2079-06-06

av inbetalt/avdrag på nettoutbetalning
Avdraginbetalningsstatus

202

Inbetalning, där den återkrävda veckan är utbetald före 2009-03-02

2079-06-06

Avdraginbetalningsstatus

203

Befrielse, där den återkrävda veckan är utbetald före 2009-03-02

2079-06-06

Avdraginbetalningsstatus

204

Avskrivning, där den återkrävda veckan är utbetald före 2009-03-02

2079-06-06

Avdraginbetalningsstatus

205

God tro

2079-06-06

Avdraginbetalningsstatus

207

Inbetalning, där den återkrävda veckan är utbetald 2009-03-02 eller senare

2079-06-06

Avdraginbetalningsstatus

208

Befrielse, där den återkrävda veckan är utbetald 2009-03-02 eller senare

2079-06-06

Avdraginbetalningsstatus

209

Avskrivning, där den återkrävda veckan är utbetald 2009-03-02 eller senare

2079-06-06

Avdraginbetalningsstatus

210

Inbetalning ränta R1, ränta som erläggs p.g.a. avbetalningsplan

2079-06-06

den 19 september 2009
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Aterbetkod
status

kod

förklaring

Avdraginbetalningsstatus

211

Inbetalning ränta R2, ränta som erläggs p g a dröjsmål/förseningsränta

2079-06-06

Avdraginbetalningsstatus

221

Makulerad inbetalning, där den återkrävda veckan är utbetald före 2009-03-02

2079-06-06

Avdraginbetalningsstatus

222

Makulerad inbetalning där den återkrävda veckan är utbetald 2009-03-02 eller senare

2079-06-06

Avdraginbetalningsstatus

223

Makulerad inbetalning ränta R1 (ränta som erläggs p.g.a. avbetalningsplan)

2079-06-06

Avdraginbetalningsstatus

224

Makulerad inbetalning ränta R2 (ränta som erläggs p.g.a. dröjsmål/förseningsränta)

2079-06-06

Avdraginbetalningsstatus

231

Makulerad befrielse, där den återkrävda veckan är utbetald före 2009-03-02

2079-06-06

Avdraginbetalningsstatus

232

Makulerad befrielse där den återkrävda veckan är utbetald 2009-03-02 eller senare

2079-06-06

Avdraginbetalningsstatus

241

Makulerad avskrivning, där den återkrävda veckan är utbetald före 2009-03-02

2079-06-06

Avdraginbetalningsstatus

242

Makulerad avskrivning där den återkrävda veckan är utbetald 2009-03-02 eller senare

2079-06-06

Avdraginbetalningsstatus

301

Kassakortsreglering, där den återkrävda veckan är utbetald före 2009-03-02

2079-06-06

Avdraginbetalningsstatus

302

Kassakortsreglering där den återkrävda veckan är utbetald 2009-03-02 eller senare

2079-06-06

Avdraginbetalningsstatus

303

Kassakortsreglering ränta R1 (ränta som erläggs p.g.a. avbetalningsplan)

2079-06-06

Avdraginbetalningsstatus

304

Kassakortsreglering ränta R2 (ränta som erläggs p.g.a. dröjsmål/förseningsränta)

2079-06-06

Avdraginbetalningsstatus

401

"Snodd skatt"/Reglerad skatt vid nettoskuld (innevarande år). Gäller enbart nettoåterkrav ej God tro

2079-06-06

den 19 september 2009

Giltigt from

Giltigt tom
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Aterkravkod
fältbeteckning

kod

förklaring

erskod

1

Arbetslöshetsersättning

erskod

3

TAE

erskod

4

OTA

erskod

5

ALU

erskod

9

PRJ

ersnivakod

0

I samband med Ersdagarkod=0 (karens)

ersnivakod

1

Inkomstrelaterad ersättning t.o.m. kassakortsvecka 2007-09

ersnivakod

2

Grundersättning/Grundbelopp

ersnivakod

3

80% inkomstrelaterad ersättning fr.o.m. kassakortsv. 2007-10

ersnivakod

4

70% inkomstrelaterad ersättning fr.o.m. kassakortsv. 2007-10

ersnivakod

5

65% inkomstrelaterad ersättning fr.o.m. kassakortsv. 2007-10

ersnivakod

6

65% inkomstrelaterad ersättning fr.o.m. kassakortsv. 2007-01 på alla nivåer p.g.a. pension

ersnivakod

20

Tilläggsbelopp offentligt tillfälligt arbete, både grundbelopp och inkomstrelaterad ersättning

ersdagarkod

0

Karens

ersdagarkod

1

Normal

ersdagarkod

2

Förhöjd

ersdagarkod

3

Normal Nedsättning 25 %

ersdagarkod

4

Normal Nedsättning 50 %

ersdagarkod

5

Förhöjd med nedsättning 25 %

ersdagarkod

6

Förhöjd med nedsättning 50 %

ersdagarkod

7

Normal 1

ersdagarkod

8

Normal 2

den 1mars 2009
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Aterkravkod
fältbeteckning

kod

förklaring

ersdagarkod

9

Normal 3

ersdagarkod

10

Normal 1 Nedsättning 25%

ersdagarkod

11

Normal 1 Nedsättning 50%

ersdagarkod

12

Normal 2 Nedsättning 25%

ersdagarkod

13

Normal 2 Nedsättning 50%

ersdagarkod

14

Normal 3 Nedsättning 25%

ersdagarkod

15

Normal 3 Nedsättning 50%

typR

0

Återkrav där den återkrävda veckan är utbetald före 2009-03-02, d.v.s. återkravet kan ej räntebeläggas

typR

1

Återkrav där den återkrävda veckan är utbetald 2009-03-02 eller senare

paragraf

1

Genom oriktig uppgift eller underlåtenhet orsakat att ersättning lämnats obehörigen eller med för högt belopp enl. § 68

paragraf

2

I efterhand fått lön eller ekonomiskt skadestånd som motsvarar lön för samma tid som ersättning utgått enl. § 68a

den 1mars 2009
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