
Min myndighetspost för
företag — så fungerar det



Min myndighetspost är statens  
digitala brevlåda för tjänsten Mina  
meddelanden.

Brevlådan är gratis
och enkel att skaffa.



Med Min myndighetspost kan  
företaget ta emot post digitalt från  
myndigheter och kommuner.



Min myndighetspost är säkrare än  
vanlig e-post. Det är en säker digital  
brevlåda, baserad på organisations-
nummer.

550000-0000



Du väljer Min myndighetspost för  
företag för registrerade aktiebolag,  
handelsbolag, kommanditbolag, 
bostadsrättsföreningar och 
ekonomiska föreningar.

Har du enskild firma  
väljer du Privat. &ACoB



För att skaffa en brevlåda till företaget  
och skapa en profil behöver du vara  
firmatecknare för företaget samt ha
e-legitimation.



Du läser meddelanden genom att
logga in med din e-legitimation på
minmyndighetspost.se.



Brevlådan kan bara öppnas med
e-legitimation och är därför säkrare
än vanlig e-post eller pappersbrev.

Endast den som är  
behörig kan läsa  
företagets post.



Du kan läsa företagets myndighets-
post både på datorn, på läsplattan  
och på mobilen.



I brevlådans inställningar väljer du  
om du vill bli aviserad via e-post  
och sms.

Då vet du direkt när  
ett nytt meddelande  
kommit till företagets  
brevlåda.



Du kan enkelt inaktivera företagets  
brevlåda om du inte längre vill få  
meddelanden digitalt.



En inaktiverad brevlåda tas inte bort  
och du kan fortfarande gå in och läsa  
gamla meddelanden.

Fortsättningsvis skickas  
myndighetspost till  
företaget på papper.



När du vill aktivera företagets
brevlåda registrerar du din profil igen.

Alla inställningar och  
gamla meddelanden  
finns kvar i brevlådan.



Du kan välja vilka myndigheter som  
får skicka meddelanden till  
företagets digitala brevlåda och vilka  
som fortfarande ska skicka  
papperspost.

Ångrar du dig är det bara
att ändra tillbaka igen.



Du kan ge någon annan rätt att läsa
företagets meddelanden.

Du kan också ge någon annan rätt  
att hantera företagets
brevlåda.

T ex en revisor eller  
förvaltare.



Du kan även skicka vidare ett  
meddelande till en person som också  
har Min myndighetspost.

Exempelvis kan en  
småföretagare skicka  
vidare post från Bolags-
verket till sin revisor.



Precis som med papperspost är du  
skyldig att öppna och läsa myndighets-
posten i företagets digitala brevlåda.



Du ansvarar för att se till att de  
tekniska förutsättningarna finns  
(internet- och mobiltjänster) för att  
tjänsten ska fungera.



Vill du veta mer eller har frågor om
Min myndighetspost?

Läs mer under  
Frågor och svar på
minmyndighetspost.se



Min myndighetspost  
förvaltas av DIGG –

Myndigheten för digital 
förvaltning. 

Skatteverket tillhandahåller 
IT-drift av tjänsten.



Min myndighetspost

— statens digitala brevlåda

minmyndighetspost.se


