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Om verktyget

Välkommen till Säkra meddelanden. Med hjälp av verktyget kan du skicka meddelanden
med känslig information på ett säkert och lagenligt sätt. Du använder Säkra meddelanden
med din egen e-postadress som avsändare. Arbetssättet påminner om Mina meddelanden
som används bland myndigheter och banker m fl. Det krävs inloggning med e-legitimation
både för att skicka och läsa meddelanden. Mottagaren får en notifiering via vanlig e-post
(”Du har fått ett säkert meddelande från Nacka kommun”) med en länk till det säkra
meddelandet, och loggar sedan in med e-legitimation för att kunna läsa informationen och
svara. Det är viktigt att du även loggar ut från verktyget när du är klar. Du kan dock
självklart besvara meddelanden som du får från en funktionsadress.

Inloggning

Logga in i verktyget här: https://sakrameddelanden.nacka.se
Du behöver verifiera din identitet med någon form av e-legitimation, till exempel SITHSkort, Telia eller BankID/Mobilt BankID. Det går till exempel bra att använda ditt mobila
BankID på din privata mobiltelefon. Vill du använda SITHS-kort ska du registrera ditt
HSAid hos Servicecenter.

Startskärm: inkorg, skickat och filer
När du loggat in i verktyget ser du inkorgen direkt, precis som i Outlook. Du har även en
mapp för skickade meddelanden och en plats för filer som du laddat upp. Om du till
exempel vill skicka samma fil flera gånger men till olika mottagare med olika
meddelandetext kan du ladda upp filen här och sedan bifoga dem till varje meddelande.
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Skicka meddelanden
Skicka ett säkert meddelande till en kollega (internt i Nacka
kommun)
Logga in i verktyget. Vid startskärmen (inkorg): klicka på ”Nytt meddelande”.

Fyll i din kollegas fullständiga e-postadress (ej kortadress), ämne (rubrik) och
meddelandetext som vanligt. När du fyller i mottagarens adress kommer du få namnförslag.
I exemplet nedan har avsändaren börjat skriva ”ann”. Verktyget visar en meny med femton
namnförslag. Högst upp visas namnförslag på personer du tidigare skickat säkra
meddelanden till, därefter de i adressboken vars namn börjar med ”ann”. Fortsätt att skriva
in e-postadressen tills du hittar rätt person.
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Verktyget gör en adresskontroll när du skickar interna meddelanden. Om du skulle skriva en
adress till en person som inte är anställd i Nacka kommun (och som då inte finns med i
Nackas adressregister), kommer du inte kunna skicka iväg meddelandet.

Vill du bifoga en eller flera filer till meddelandet klickar du på ”bifoga fil” längst ner till
vänster (blå text med gem).

När du är klar klickar du på ”Skicka” längst ner till höger. Nu lagras meddelandet i
mottagarens inkorg och mottagaren får en notifiering om att det finns ett meddelande att
läsa. Ditt skickade meddelade hittar du under mappen ”Skickat”. Filerna du skickat lagras i
verktyget med samma säkerhet som meddelandetexten.

Skicka ett säkert meddelande externt (till medborgare eller
annan person)
Mejla från din personliga e-post
Ange personnummer första gången
När du ska skicka ett meddelande med känslig information till en medborgare eller annan
extern person för första gången använder du verktyget på samma sätt som vid interna
meddelanden. Den stora skillnaden är att du nu, förutom en korrekt e-postadress till
personen, måste ange ett personnummer till personen du skickar meddelande till. Detta
säkerställer att endast personen med rätt personnummer kan öppna meddelandet.
Personnumret du anger och mottagarens personnummer i e-legitimationen måste matcha
för att meddelandet ska nå fram.
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Om den externa personen redan deltagit i konversationer tidigare behöver du inte ange
personnummer, utan enbart en korrekt e-postadress. Då skickas meddelandet direkt.
Mottagaren loggar in med e-legitimation för att ta del av informationen (som vanligt).
Mejla från en funktionsbrevlåda
Se information längre ner i dokumentet.
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Övriga funktioner
Frånvaromeddelande och signatur
Eget frånvaromeddelande
Du kan lägga in ett frånvaromeddelande i verktyget och ange ett datum när meddelandet
slutar att gälla. Du kan även lägga in en signaturtext och välja om du vill använda signaturen
även när du svarar på meddelanden.
Klicka på ditt namn/din e-postadress uppe till höger (”Inloggad som…”). Då öppnas ett
fönster där du anger ditt meddelande och önskat datum.
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Meddelande när mottagaren är frånvarande
När du ska skicka ett meddelande till någon som är frånvarande och har lagt in ett Out-ofoffice-meddelande får du frågan om du ändå vill skicka meddelandet.

Identifierare: Kontrollera att du skickar till rätt mottagare

När du skrivit in en e-postadress kan du högerklicka på adressen och få fram vem som är
registrerad bakom (personnummer för extern e-post, Nacka-ID för intern e-post).
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Ladda ner ett meddelande som pdf

När du vill spara ett meddelande för arkivering eller annan behandling kan du ladda ner det
som en pdf. Det gör du genom att öppna meddelandet och klicka på ”Ladda ner som pdf”.
Spara sedan filen/meddelandet i ett verksamhetssystem eller i en mapp men tänk på att
uppgifterna är känsliga och ska behandlas/lagras på ett sätt som skyddar uppgifterna.
Meddelandet ser ut ungefär så här i pdf-format:

Observera!
1. Bifogade filer inkluderas inte. Du laddar ner dem separat genom att klicka på dem.
2. Du som laddar ner känslig information på detta sätt blir ansvarig för den fortsatta
behandlingen av de känsliga uppgifterna. Detta oavsett om du laddar ner som pdf,
tar en skärmdump, gör copy-paste etc.

Svara på meddelande

Svara-funktionen fungerar precis som i Outlook eller liknande e-postläsare. Ett svar skickas
alltid till avsändarens e-postadress.

Vidarebefordra ett meddelande

Vidarebefordra innebär att du skickar ett meddelande med innehåll vidare till en eller flera
nya mottagare. Var noga med vad du vidarebefordrar med tanke på informationens
känslighet – läs igenom meddelandet och eventuella bilagor noggrant!
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Radera ett meddelande

Det är viktigt att du går igenom dina meddelanden i inkorgen och utkorgen regelbundet och
flyttar information till en annan plats samt raderar meddelanden och bilagor eftersom de
innehåller känslig information. Du raderar ett meddelande genom att klicka på krysset
bredvid ditt meddelande i spalten med papperskorgsikonen.

Verifiera att meddelandet har lästs

När mottagaren har läst meddelandet kan du se detta genom att gå till mappen ”Skickat”
och klicka på meddelandet. Ikonen med ögat talar om att mottagaren har läst meddelandet.
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Återta meddelande

Som intern användare kan du välja att återta ett meddelande som du är avsändare till. Att
återta ett meddelande innebär att meddelandet raderas, både i din utkorg och i mottagarens
inkorg. Klicka på meddelandet du vill återta och sedan på ”Återta meddelande”.

Det är viktigt att du loggar ut

Med tanke på den känsliga information som lagras i Säkra meddelanden så är det viktigt att
du loggar ut korrekt. En korrekt utloggning är att du trycker på ”logga ut” i gränssnittet. Att
stänga webbläsaren är inte en korrekt utloggning.

All information lagras i verktyget

Meddelanden och eventuella bilagor lagras inuti verktyget och skickas aldrig ut på något
annat sätt. Endast notifieringen går till mottagarens e-postadress.

Säkra meddelanden till och från funktionsadresser

Förutom att skicka meddelanden från en person till en annan finns även möjlighet att
använda sig av funktionsbrevlådor. Funktionsbrevlådor är gemensamma brevlådor för flera
personer inom samma verksamhet. Då kan samtliga behöriga läsa meddelanden i brevlådan
och svara från brevlådan, samtidigt som det finns spårbarhet internt på exakt vem som gör
vad.

Steg 1: Kontakta servicecenter först!

Om din verksamhet vill använda en funktionsadress som avsändare: kontakta servicecenter
för att sätta upp detta.
Servicecenter behöver då få information om:
1. Vilken funktionsadress ni vill använda
2. Vilka personer på enheten som ska kunna kommunicera från funktionsadressen.
Tänk på att du/ni hanterar känslig information och att många kan läsa handlingarna
i en funktionsadress.
När din verksamhet har kopplat en funktionsadress och ett antal användare till systemet kan
användaren välja att skicka ett meddelande från sin egen adress, eller från
funktionsadressen.
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Obs! Du kan inte skicka säkra meddelanden till funktionsadresser externt. Du bör även vara
försiktig med att skicka till funktionsadresser internt i kommunen innan du vet om de är
registrerade i Säkra meddelanden

Steg 2: Mejla från en funktionsbrevlåda: Byt roll

När du som användare loggar in i Säkra meddelanden kommer du först till din egen inkorg i
systemet. För att läsa meddelanden i och skicka meddelanden från en funktionsadress
behöver du först byta roll.
De funktionsbrevlådor som du har tillgång till (om någon) visas i din inkorg i en dropdownmeny med namnet ”Välj roll”. Klicka på Välj roll och välj brevlåda i listan.

Exempel nedan: Verksamheten har registrerat funktionsadressen apptest@nacka.se i Säkra
meddelanden. Användaren har också kopplats till adressen i systemet, och har nu tillgång till
funktionsbrevlådan Apptest. F och väljer den i drop-downmenyn. Nu kan användaren både
se inkomna mejl till Apptest och skicka mejl från denna adress.

Om du inte ser någon sådan lista så har du ännu inte tillgång till någon funktionsbrevlåda.
”Jag tar ärendet”
Säkra meddelanden har en enkel funktion för att fördela meddelanden och ärenden mellan
olika personer. När du läser ett meddelande i en funktionsbrevlåda så har du möjlighet att
”ta ärende”, vilket innebär att du och andra som har tillgång till funktionsbrevlådan kan se
att ärendet är taget av dig. Du öppnar upp meddelandet och kryssar i rutan ”Ta ärende”
längst ner i meddelandet.
Andra användare i funktionsbrevlådan kan sedan se att du tagit ärendet genom en speciell
ikon, se nedan.
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Kollegor som loggar in i funktionsbrevlådan ser nu att ärendet är hanterat i inkorgen. Det är
markerat med en bock brevid meddelandet, se nedan.

Problem och lösningar
Möjliga problem vid inloggning

Om du är en intern användare och får nedanstående felmeddelande så innebär det troligen
att ditt konto är felkonfigurerat på något sätt. Ta kontakt med servicecenter för att komma
vidare.

Vad kan gå fel när jag skickar ett meddelande?

Eftersom det handlar om säkra meddelanden så görs ett antal kontroller på meddelandets
väg mellan avsändare och mottagare. Här är några exempel på felmeddelanden du kan få i
verktyget och vad det beror på:
Intern adress, okänd mottagare (felaktig.adress)
I fallet nedan försöker vi skicka ett meddelande till en Nacka-anställd som inte är inlagd i
verktyget Säkra meddelanden. Adressen innan @nacka.se känns inte igen (felaktig.adress).
Om mottagaren finns i Nacka kommuns adressbok men aldrig har loggat in i Säkra
meddelanden så får denne ändå en notifiering och kan logga in som vanligt. Varningen ger
dig en möjlighet att som avsändare dubbelkolla om du skrivit rätt mottagaradress, särskilt
om du skickat säkra meddelanden till mottagaren förut.
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Intern adress, okänd mottagare (internt och externt)
Om du ska skicka ett internt meddelande till en kollega, men har stavat fel i domänadressen
(t ex Nakca istället för Nacka) behandlas detta som ett externt meddelande till okänd
mottagare och du ombeds ange personnummer. Då vet du att du lagt in ett stavfel
någonstans. Detta gäller även om du angett fel e-postadress till någon externt, som du
tidigare skickat meddelanden till.

Vad kan gå fel när mottagaren läser?

Om mottagaren är extern och inte fått meddelanden från verktyget tidigare utförs en del
kontroller, vilket också innebär att det finns en del saker som kan fallera. Vanligtvis innebär
det att mottagaren får se följande felmeddelande:
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Något av följande kan vara orsaken:
1. Mottagarens personnummer matchar inte det personnummer som angavs när
meddelandet skickades.
2. Mottagaren använde inte länken i inbjudningsmeddelandet för att försöka logga in,
utan försökte logga in på annat sätt. En ny mottagare måste använda
inbjudningslänken för att bevisa att mottagaren inte bara är rätt person utan
dessutom fått en inbjudan.
Har du frågor om Säkra meddelanden; kontakta Servicecenter.

