
Inloggning till Time Care Pool 
Timvikarier kan antingen logga in på 

https://timepooltk.soltakab.se eller https://inloggningsportalen.soltakab.se 

Här beskriver vi rutiner för att logga in genom att välja timepooltk 
Då kommer du enbart till TimeCare Pool, du når inga andra Soltak- eller Tjörntjänster. 
Väljer du inloggningsportalen, kan du nå andra tjänster som ligger upplagda där, tex Visma-
applikationer, som te x Rapportera och schemaläggning 

Så här fungerar inloggning till 

https://timepooltk.soltakab.se 

 

Steg 1 
Skriv in sökvägen https://timepooltk.soltakab.se i mobilens webbläsare. Loggar du in från privat enhet 
eller mobil så måste man först välja inloggningsmetod. 

Du blir vidarekopplad till den här sidan (hag.soltakab.se) 

 

 

Steg 2 
Välj inloggningsmetod SMS eller BankID 

 BankId fungerar inte om du har en anställning i flera kommuner så välj i stället sms-inloggning. 

Sms-inloggning förutsätter att du lämnat ditt mobilnummer till Bemanningsenheten Tjörn eller Soltak 
lön 
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Steg 3   
Nu kommer du till en inloggningsruta där du anger ditt AA-konto och lösenordet som du har till Tjörns 
kommuns tjänster. Detta lösenord kan IT-avdelningen Tjörns kommun hjälpa dig med tel: 0304-601190 

 

Steg 4  
Ett SMS med engångslösenord kommer till din mobil. Skriv in det i den lilla rutan för engångslösenord. 

Steg 5 
Nu kommer du till inloggning för Time Care systemet. Denna ruta visas: 

 

 

Skriv in AAkonto och ditt Time Care Pool lösenord. Detta lösenord har du fått av Bemanningsenheten 
Tjörns kommun. Du vänder dig till dem ifall du har problem med denna inloggning. 

Om du loggar in för första gången är ditt lösenord: TimePool, detta behöver du byta till ett eget 
lösenord med minst 7 tecken, (stora och små bokstäver, en siffra och ett specialtecken. 
 Logga in i timepool första gången  

Om du endast arbetar som vikarie i Tjörns kommun, går det bra att använda Mobilt BankId som 
inloggningsmetod. 

https://support.timecare.se/_fde78b2e28996fc5.guide


 

Skriv in ditt personnummer, 12 siffror. 
Starta BankID-appen och identifiera dig mot Soltak AB. Gå tillbaka till inloggningen och logga in mot 
TimeCarePool 

 

 

Bemanningsenhetens öppettider: 
Måndag-fredag 06.30-15.00                                    

Lördag och söndag 06.30-15.00 

Telefonnummer: 0304-601007 
Mail: socialasbemanningsgrupp@tjorn.se 
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