Mina meddelanden
En tjänst för säker digital post
från myndigheter och kommuner

Skaffa en digital brevlåda och tjänsten
Mina meddelanden och få post digitalt från
bland annat Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan och Skatteverket.
Då kan du läsa myndighetsposten samlat och
säkert, när som helst och var du än är.

Du bestämmer hur du vill ha din myndighetspost
Mina meddelanden är en tjänst för dig som vill ha meddelanden
från myndigheter och kommuner säkert och digitalt istället för som
papperspost. Tjänsten är gratis, frivillig och enkel att skaffa. Det
enda du behöver är e-legitimation och en godkänd digital brevlåda.

Logga in säkert
Mina meddelanden är säkrare än vanlig e-post och papperspost,
eftersom det krävs e-legitimation för att logga in och läsa posten.
Bara den som är behörig kan nå och läsa innehållet, därför kan även
meddelanden som kräver sekretess skickas den här vägen.

Se vilka meddelanden du kan få digitalt
Fler myndigheter och kommuner ansluter till tjänsten. Det gör
att allt fler meddelanden kan skickas digitalt till dig. Under Post
du får digitalt på minameddelanden.se uppdateras löpande vilka
meddelanden som skickas digitalt.

Välj digital post och minska pappershögarna
Med en digital brevlåda och Mina meddelanden skickas all post
som förmedlas i tjänsten, digitalt till dig. Pappersutskick av
motsvarande meddelande upphör. Har du valt Mina meddelanden
för att få din post digitalt från Skatteverket, får du bland annat
meddelandet om din inkomstdeklaration digitalt men även post
från andra myndigheter, exempelvis från Försäkringskassan och
Pensionsmyndigheten.

Välj vem som får skicka digital post till dig
Vill du fortsätta få post på papper från en viss myndighet som finns
i Mina meddelanden, går du in i brevlådans inställningar och väljer
bort den myndigheten från att skicka post digitalt till dig. Du kan när
som helst ändra tillbaka och få all post digitalt igen.
Ångrar du dig helt kan du enkelt avsluta tjänsten och få din post på
papper som tidigare.
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Samla din myndighetspost
Med en digital brevlåda och Mina meddelanden får du din post från
anslutna myndigheter samlat och säkert. Du får överblick och det är
lätt att hålla ordning.

Läs din post var du vill
Med Mina meddelanden är du flexibel. Du läser din post när som
helst och var du vill – på datorn, på läsplattan och på mobilen.

Spara miljön
Du bidrar också till en bättre miljö när myndigheterna kan minska
sin pappershantering. Färre skattekronor går till papper, porto och
distribution och gör istället mer nytta på annat håll.

Privat

Läs mer om tjänsten på
minameddelanden.se

Företag

Klicka på
Privat

Registrera
din profil och skaffa
en brevlåda

Skaffa en digital brevlåda
För att du ska kunna ta emot myndighetspost digitalt räcker det
inte med en vanlig e-postadress. Av säkerhetsskäl behövs en digital
brevlåda som är godkänd för tjänsten Mina meddelanden*.
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Gå in på minameddelanden.se. Läs mer om tjänsten
och se vilka myndigheter som skickar post digitalt.
Klicka på Privat i menyn och välj sedan en digital brevlåda.
Har du en enskild firma väljer du också brevlåda under Privat.
Logga in med din e-legitimation och registrera din profil i den
brevlåda du valt. Godkänn användarvillkoren och signera.

* Se vilka brevlådor som är godkända på minameddelanden.se

1

Kostar inget och
är enkel att skaffa

4

Kan läsas på datorn,
läsplattan och på mobilen

Det är enkelt att skaffa en brevlåda,

Digital post kan läsas och hanteras

registrera en profil för Mina medde-

när som helst på dygnet och var du

landen och ta emot din myndighets

än är. Det enda som behövs är att du

post digitalt. Ångrar du dig kan du

har e-legitimation och är behörig att

när som helst avsluta tjänsten och få

öppna den digitala brevlådan.

din post på papper igen.

2

Är säkert, endast behöriga
kan ta del av din post

5

Underlättar kontakten
med myndigheter

Mina meddelanden utgår från

Med Mina meddelanden får du brev

personnummer och för att kunna

och besked från myndigheterna

läsa meddelanden i den digitala

snabbare, säkrare och mer samlat.

brevlådan krävs e-legitimation. Det

Fler myndigheter ansluter till tjäns-

gör att meddelanden som kräver

ten. På minameddelanden.se ser du

sekretess kan skickas den här vägen.

vilka meddelanden som skickas idag.

3

Sparar pengar
och kortar ledtider

6

Flexibelt för dig och
mer hållbart för oss alla

Digital distribution sker till en

Fler myndigheter ansluter och fler

bråkdel av porto- och distributions-

digitala brevlådor kan snart erbjuda

kostnaden jämfört med papperspost.

tjänsten. Det bidrar till en flexibel

Det betyder att pengar sparas och

och säker service till privatpersoner

resurser kan fokuseras på exempel-

och företag och till en effektivare

vis effektivare ärendehantering och

resursanvändning av våra gemen

snabbare svar till dig.

samma medel.

minameddelanden.se
Mina meddelanden är en myndighetsgemensam tjänst för säker digital post, förvaltad av Skatteverket.
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