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Säker E-post – Kronoby kommun 
Säker E-post 
Du har möjlighet att skicka säker e-post till Kronoby kommun. Innehållet i e-posten krypteras 

och kan således inte läsas av utomstående. Tjänsten som används är den inhemska Secmail-

tjänsten, vars servrar finns i Finland och trafiken använder TLS-kryptering. 

Vilka uppgifter sparas i samband med användningen? 
För att kunna skicka säker e-post till Kronoby kommun krävs en registrering. Detta för att du 

skall kunna identifieras via sms. Uppgifterna som sparas används endast för identifieringen 

och för eventuella felsökningar. 

 

Så här skickar du säker e-post till Kronoby kommun 
Du kan skicka säker e-post via Secmail tjänsten.  För detta krävs ett konto till tjänsten. Om 

du inte har ett Secmail konto sedan tidigare så kan du skapa ett nytt. 

Du kan sedan skicka säker e-post till en kronoby.fi adress (formatet 

fornamn.efternamn@kronoby.fi.) 

Processen sammanfattad: 

1. Klicka på sänd länken på Kronoby kommuns webbsida 

2. Registrera dig eller logga in på SecMail 

3. Följ anvisningarna 

4. Skicka den säkra e-posten till en mottagare med @kronoby.fi adress 

Så här tar du emot och läser säker e-post som du fått från Kronoby 

kommun 
 

Då du får säker e-post från Kronoby kommun, så skickas det ett meddelande om detta till din 

inbox. Lite beroende på vilken typ av enhet eller e-postprogram du använder så ser 

meddelandet ut på ungefär följande sätt: 

https://secmail.com/send/ftwj29je
mailto:fornamn.efternamn@kronoby.fi
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Klicka på länken i meddelandet och du styrs till Secmail.com tjänsten. I fall det är första 

gången du använder tjänsten så krävs en registrering (till vilken det behövs ett 

telefonnummer för sms verifiering). Registreringen krävs endast den första gången du 

använder tjänsten. Följ anvisningarna för registreringen och aktiveringen av kontot. Som 

sista steg får du ett e-post meddelande med länk för att slutföra registreringen. Klicka på 

länken 

 

Efter registreringen / inloggningen kommer du åt dina säkra e-post meddelanden: 
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Öppna ett meddelande:  

 

Du kan nu t.ex. svara på inkomna meddelanden. Det är också möjligt att spara hela 

meddelandet (och bilagor) till zip-fil. OBS! Var noggrann då du sparar känsligt material.  Så 

länge materialet finns i SecMail tjänsten är innehållet skyddat. 

De säkra e-posterna raderas automatiskt 
Efter att meddelanden öppnats så sparas de i Secmail tjänsten i 7 dagar varefter 

meddelanden raderas automatiskt. Ett oöppnat meddelande sparas i 360 dagar 

 

 

 

  


