
FAST	  
Webbmall 

För inloggning via dator 
	  
	  

Skriv denna länk i webbläsaren: 

Rikassistans.fasttid.se 

FAST – Webbmall 



Skriv in ditt anställningsnummer & lösenord.  
Välj Assistent 
Klicka på Logga in 

FAST – Logga in 



Om du inte fått något lösenord eller om du glömt det, måste du få ett skickat till dig via din mail. 
Detta får du genom att trycka på rutan: Återställ lösenord 
Detta tar dig till en ny inmatningsruta där du kan fylla i den mail du angivit till kontoret… 

FAST – Inget lösenord? 



Fylla i den mail du angivit till kontoret & klicka på Återställ lösenord 
Du får då ditt anställningsnr & ditt lösenord skickat till din mail  

och kan därefter logga in med det. 

FAST – Få ett lösenord 



FAST – Översikt 
Månadsvy 

Veckans alla dagar 
Måndag till Söndag 

Dygnets timmar 

Grön markering =  
Godkända pass 

 
Röd markering =  
Ej godkända pass 

Visa hela dygnet 

Ditt namn 
Dagsvy, Veckovy & Månadsvy 



FAST – Översikt2 Dina inbokade pass 
denna vecka 

Här har du jobbat 
extra & får därför 

ett fyllnads/ 
övertidspass 

Du har haft semester 

Mötespass & du har valt att  
ta det i tid 

Sjukfrånvaro 

Ett av dina ord. 
arbetade pass 

Över%d	  i	  pengar	  



FAST – Godkänna dina pass 

För att godkänna ett 
pass, klicka på passet & 
denna ruta dyker upp 
vid valt pass 
 
 
 
 
 
 
Sedan klickar du  
bara på den gröna 
knappen ”Godkänn” 
 

Tänk på att du även skall 
godkänna möten, utb & 
intron samt avvikelser som 
VAB, sjukfrånvaro eller 
komptid. 
	  
 
 
 
 



FAST	  
För att byta lösenord	  

	  



FAST – Byt Lösenord 

1.  Klicka på Inställningar. 
2.  Då dyker en ny ruta upp där du längst ner på sidan kan fylla i ditt nuvarande 

lösenord samt det nya du istället önskar. 
3.  Glöm inte att klicka på Spara ändringar. 


