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09:00 - 14:00malmo.tingsratt@dom.seE-post: 
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Enhet 21

Skadestånd

Förverkande och beslag

Häktning m.m.

Brottsofferfond

Ersättning
Ulf Bjermer tillerkänns ersättning av allmänna medel med 40 675 kr. Av beloppet 
avser 25 458 kr arbete, 6 777 kr tidsspillan, 305 kr utlägg och 8 135 kr 
mervärdesskatt.
Marie-Louise Norking tillerkänns ersättning av allmänna medel med 14 292 kr. Av
beloppet avser 11 077 kr arbete, 357 kr tidsspillan och 2 858 kr mervärdesskatt.
Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.

1. 

2. 

3. 

Christer Skraba ska utge skadestånd till Carina Månsson med 22 050 kr jämte ränta på 
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 25 oktober 2011 till dess betalning 
sker.

I beslag tagna handfängsel och buntband förklaras förverkade. Beslagen ska bestå 
(Polismyndigheten i Skåne; beslagsliggare 2011-1200-BG14135, p. 1-2).

Häktningsbeslutet hävs.

Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om 
brottsofferfond.
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YRKANDEN M.M. 

Åklagarens yrkanden och bevisning, se bilaga 1. Åklagaren har frånfallit det 

särskilda yrkandet avseende sekatör.  

 

Carina Månssons skadeståndsanspråk, se bilaga 2. 

 

Christer Skraba har varit frihetsberövad, se bifogat avräkningsunderlag. Åklagaren 

har yrkat att Christer Skraba ska kvarbli i häkte. Christer Skraba har yrkat att bli 

försatt på fri fot. 

 

DOMSKÄL 

Skuldfrågan 

Christer Skraba har medgett ansvar för olaga frihetsberövande men inte erkänt alla 

omständigheter i åklagarens gärningsbeskrivning. Han har gjort gällande att det 

endast var fråga om ca 25 minuters frihetsberövande, att han aldrig suttit på Carina 

Månsson, att han inte knuffat upp henne för trappan och att han inte sökt igenom 

hennes fickor. 

 

Av utredningen är till en början följande klarlagt. Christer Skraba och Carina 

Månsson har bott tillsammans i 10 år och de har två gemensamma barn. I somras 

meddelade Carina Månsson att hon ville separera och hon flyttade ut från den 

gemensamma villan i månadsskiftet augusti/september. Christer Skraba tog 

separationen hårt. Han blev deprimerad och talade om att ta sitt liv. Den 25 oktober 

2011 kom Carina Månsson till villan för att hämta saker till barnen. Det var bestämt 

i förväg att hon skulle komma kl. 16.00. Christer Skraba ändrade tiden till kl. 16.30. 

Carina Månsson blev sen till den avtalade tiden. Hon har uppgett att hon tittade på 

klockan och därför vet att hon kom fram kl. 16.40. Christer Skraba har uppgett att 

han tittade på klockan när hon var kl 16.45 och att Carina Månsson då ännu inte 

hade kommit. 
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När Carina Månsson hade kommit innanför dörren tog Christer Skraba upp frågan 

om att göra något för att förbättra relationen. Carina Månsson förklarade att den inte 

kunde bli bra igen. Christer Skraba tog därefter, tämligen omgående, tag i Carina 

Månsson och lade ner henne på golvet i hallen. Han satte sedan handfängsel om 

hennes handleder bakom hennes rygg. Carina Månsson låg på magen. Hon har 

berättat att Christer Skraba därefter satte sig på hennes ben och fäste buntband runt 

hennes handleder. Christer Skraba har invänt att han först senare – när de befann sig 

på ovanvåningen – satte buntband runt handlederna. Christer Skraba och Carina 

Månsson förflyttade sig till ovanvåningen. Carina Månsson har berättat att 

förflyttningen gick till så att Christer Skraba gick bakom henne och lyfte upp henne 

för trappstegen. När det inte var så många steg kvar sa hon till honom att hon kunde 

gå själv. Christer Skraba har uppgett att han först lyfte Carina Månsson i armarna 

men att hon sedan gick upp för trappan helt på egen hand.  

 

På ovanvåningen placerades Carina Månsson åter på golvet. Hon låg utanför den 

garderob i vilken det finns ett vapenskåp. I vapenskåpet fanns Christer Skrabas 

hagelgevär och tre älgstudsare. Carina Månsson har berättat att hon fruktade för sitt 

liv och befarade att Christer Skraba skulle skjuta henne – och kanske även sig själv. 

Christer Skraba har uppgett att anledningen till att han ville att de skulle gå upp till 

ovanvåningen var att han inte ville att någon skulle se dem utifrån. I något skede 

låste Christer Skraba ytterdörren. Carina Månsson har sagt att det var direkt efter att 

hon kom in. Christer Skraba har för sig att det var i samband med att de gick upp till 

ovanvåningen. Det var möjligt att låsa upp dörren igen inifrån utan nyckel. 

 

När Carina Månsson låg på golvet försökte hon komma åt sin mobil som hon hade i 

fickan. Christer Skraba tog den tillsammans med plånbok och nycklar och la undan. 

Efter en stund satte sig Christer Skraba på en stol invid Carina Månsson. Han var 

ledsen och grät. Carina Månsson pratade hela tiden med honom. Hon sa saker som 

inte var sanna för att blidka honom. Efter ytterligare en stund lyfte Christer Skraba 

upp henne på stolen och satte sig själv på en annan. Så småningom tog han loss 
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handfängslet och buntbanden. Handfängslet behövde klippas upp med en tång som 

Christer Skraba hämtade. När Carina Månsson var fri kramade hon och tröstade 

Christer Skraba. De samlade sedan gemensamt ihop de saker Carina Månsson skulle 

ha med sig och lastade in dem i bilen. Carina Månsson lämnade platsen strax efter 

kl. 18.00.  

 

Tingsrätten konstaterar att Christer Skraba således berövat Carina Månsson friheten. 

När det gäller frågan om hur lång tid frihetsberövandet pågick anser tingsrätten att 

båda hade anledning att notera tiden för ankomst och att den enes uppgift inte kan 

ges företräde framför den andres. Eftersom Christer Skraba kl. 16.45 noterade att 

Carina Månsson var sen men inte noterade ytterligare någon tid finns det enligt 

tingsrätten skäl att utgå ifrån att Carina Månsson kom till villan före kl. 17.00. 

Christer Skraba har haft en vag uppfattning om tidsintervallerna som följde. Carina 

Månsson har haft anledning att uppleva tiden som lång. Parternas samstämmiga 

uppgifter talar för att frihetsberövandet påbörjades relativt omgående efter Carina 

Månssons ankomst. Hon var inte heller kvar någon längre stund efter 

frihetsberövandet. Sammantaget finner tingsrätten att frihetsberövandet – även om 

det kan ha pågått i mindre än en timme – ändå var så nära en timme att det kan 

beskrivas som ca en timme.  

 

Christer Skraba och Carina Månsson har lämnat olika uppgifter om när buntbanden 

sattes på. För tingsrättens bedömning saknar det betydelse om de sattes på när hon 

var handfängslad på bottenvåningen eller ovanvåningen. Tingsrätten finner inte skäl 

att ifrågasätta Carina Månssons uppgift om att Christer Skraba satt över henne när 

han satte på buntbanden. När det gäller frågan hur Carina Månsson kom upp till 

ovanvåningen finns det enligt tingsrätten anledning att utgå ifrån att hon inte utan 

någon knuff eller liknande tog sig uppför trappan. Christer Skraba har själv 

bekräftat Carina Månssons uppgift om att han tog mobiltelefonen ifrån henne. 

Slutligen har det av Carina Månssons berättelse, åberopade fotografier och 

rättsintyg framkommit att Carina Månsson orsakats smärta, blåmärken och 
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rodnader. Åtalet är således styrkt och Christer Skraba ska dömas för olaga 

frihetsberövande. Frihetsberövandet kan inte sägas ha varit helt kortvarigt. 

Tillvägagångssättet har inneburit både fysiskt och framför allt psykiskt lidande samt 

en kränkning. Med hänsyn till samtliga omständigheter kan brottet inte anses vara 

mindre grovt.  

 

Påföljd 

För olaga frihetsberövande som inte bedöms vara mindre grovt är minimistraffet ett 

års fängelse. Brottslighetens straffvärde och art talar för att påföljden ska bestäm-

mas till fängelse.  

 

Kriminalvården, Malmö frivård, har i yttrande till tingsrätten anfört: Det brott som 

Christer Skraba är misstänkt för har enligt honom begåtts efter några månader av 

dåligt psykiskt mående. Christer Skraba har enligt egen utsago agerat på ett för 

honom oförutsägbart sätt och han har minnesluckor från händelsen. Vidare har han 

haft långt gångna suicidala tankar och ger uttryck för en desperation i sina 

handlingar. Malmö frivård bedömer att ett behov av vidare utredning avseende 

Christer Skrabas psykiska hälsa föreligger för att utifrån denna kunna föreslå 

lämplig påföljd. Det är tveksamt om de behov som Christer Skraba ger uttryck för 

kan rymmas inom ramen för en frivårdspåföljd. 

 

Christer Skraba arbetar som produktansvarig vid ett försäljningsföretag sedan tolv 

år. Han har mått dåligt efter separationen och känner att det vore bra att prata med 

någon om sin situation. Han har dock aldrig tidigare haft psykiska problem och han 

anser inte själv att det finns behov av att utreda hans psykiska hälsa.  

 

Tingsrätten har redan uttalat att påföljden bör bestämmas till fängelse om inte några 

särskilda skäl mot det framkommer. Det finns enligt tingsrätten inte anledning anta 

att Christer Skraba lider av en sådan allvarlig psykisk störning som skulle utgöra 
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hinder mot att välja fängelse som påföljd. Tingsrätten – som således inte finner skäl 

att inhämta ytterligare utredning – bestämmer därför påföljden till fängelse.   

 

Skadeståndsfrågan 

Christer Skraba har medgett att betala 14 350 kr, varav 10 000 kr avser kränkning, 

2 300 kr sveda och värk, 1 680 kr förlorad arbetsinkomst, 240 kr läkarbesök och 

130 kr medicin.  

 

Tingsrätten finner att skälig ersättning för kränkning uppgår till 15 000 kr samt för 

sveda och värk till yrkade 5 000 kr. Det är enligt tingsrätten inte tillräckligt klarlagt 

att Carina Månssons inkomstförlust kommer att uppgå till mer än det medgivna 

beloppet varför skadeståndet bestäms i enlighet härmed. Övrig ersättning är 

ostridig. Christer Skraba ska således betala skadestånd med 22 050 kr 

(15 000+5 000+1 680+240+130). 

 

Häktningsfrågan 

Tingsrätten finner att varken risken för att Christer Skraba ska påverka utredningen 

eller fortsätta begå brott är så påtaglig att det finns skäl för att hålla honom kvar i 

häkte. 

 

Övrigt 

Eftersom fängelse ingår i straffskalan för brottet ska Christer Skraba betala en avgift 

enligt lagen om brottsofferfond. 

 

Det särskilda yrkandet, som medgetts av Christer Skraba, är lagligen grundat och 

ska bifallas. 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR se bilaga (DV 400) 

Överklagande senast den 14 december 2011 ställs till Hovrätten över Skåne och 

Blekinge. 

 

 

Ann-Louise Roos 

_____________________ 

I avgörandet har deltagit rådmannen Ann-Louise Roos samt nämndemännen  

Ove Järnström, Juan Moya (skiljaktig) och Ana Manojlovic. 

 

 

 

SKILJAKTIG MENING 

Från domen är nämndemannen Juan Moya skiljaktig och anför: Jag anser att brottet 

kan bedömas som mindre grovt brott och att påföljden kan bestämmas till villkorlig 

dom i förening med samhällstjänst. Överröstad i dessa delar är jag i övrigt ense med 

majoriteten. 
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ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE – DOM I BROTTMÅL 
 

Den som vill överklaga tingsrättens dom, eller 
ett i domen intaget beslut, ska göra detta skrift-
ligen. Skrivelsen ska skickas eller lämnas 
till tingsrätten. Överklagandet prövas av den 
hovrätt som finns angiven i slutet av domen. 

Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten 
inom tre veckor från domens datum. Sista da-
gen för överklagande finns angiven på sista si-
dan i domen. 

Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får 
också motparten överklaga domen (s.k. an-

slutningsöverklagande) även om den vanliga 

tiden för överklagande har gått ut. Överkla-
gandet ska också i detta fall skickas eller läm-
nas till tingsrätten och det måste ha kommit in 
till tingsrätten inom en vecka från den i do-
men angivna sista dagen för överklagande. Om 
det första överklagandet återkallas eller för-
faller kan inte heller anslutningsöverklag-
andet prövas.  

Samma regler som för part gäller för den som 
inte är part eller intervenient och som vill 
överklaga ett i domen intaget beslut som an-
går honom eller henne. I fråga om sådant be-
slut finns dock inte någon möjlighet till anslut-
ningsöverklagande. 

För att ett överklagande ska kunna tas upp i 
hovrätten fordras i vissa fall att prövningstill-
stånd meddelas. Hovrätten lämnar prövnings-
tillstånd om  

1. det finns anledning att betvivla riktig-
heten av det slut som tingsrätten har 
kommit till,  

2. det inte utan att sådant tillstånd medde-
las går att bedöma riktigheten av det 
slut som tingsrätten har kommit till,  

3. det är av vikt för ledning av rättstil-
lämpningen att överklagandet prövas 
av högre rätt, eller  

4. det annars finns synnerliga skäl att 
pröva överklagandet. 

Om prövningstillstånd krävs och sådant inte 
meddelas står tingsrättens avgörande fast. Det 
är därför viktigt att det, i de fall prövningstill-
stånd krävs, klart och tydligt framgår av över-
klagandet till hovrätten varför klaganden anser 
att prövningstillstånd bör meddelas. 

I vilka fall krävs prövningstillstånd?  

Brottmålsdelen  

Det krävs prövningstillstånd för att hovrätten 
ska pröva en tingsrätts dom om den tilltalade  

1. inte dömts till annan påföljd än böter, eller  

2. frikänts från ansvar och brottet inte har mer 
än 6 månaders fängelse i straffskalan. 

Enskilt anspråk (skadeståndstalan)  

För att hovrätten ska pröva en skadeståndstal-
an krävs prövningstillstånd. Från denna regel 
gäller följande undantag: 

Överklagas domen även i brottmålsdelen och 
avser överklagandet frågan om den tilltalade 
ska dömas till ansvar för en gärning krävs inte 
prövningstillstånd för ett till denna gärning 
kopplat enskilt anspråk i de fall  
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1. det enligt ovanstående regler inte krävs 
prövningstillstånd i brottmålsdelen, el-
ler 

2. prövningstillstånd i brottmålsdelen 
meddelas av hovrätten. 

Beslut i övriga frågor 

Krävs prövningstillstånd i brottmålsdelen krävs 
även prövningstillstånd vid beslut som endast 
får överklagas i samband med överklagande av 
domen. 

Skrivelsen med överklagande ska innehålla 
uppgifter om 

1. den dom som överklagas med angiv-
ande av tingsrättens namn samt dag 
och nummer för domen, 

2. parternas namn och hemvist och om 
möjligt deras postadresser, yrken, per-
sonnummer och telefonnummer, var-
vid parterna benämns klagande respek-
tive motpart, 

3. den ändring av tingsrättens dom som 
klaganden vill få till stånd,  

4. grunderna (skälen) för överklagandet 
och i vilket avseende tingsrättens dom-
skäl enligt klagandens mening är orikti-
ga,  

5. de bevis som åberopas och vad som 
ska styrkas med varje bevis, samt 

6. om prövningstillstånd behövs, de om-
ständigheter som åberopas till stöd för 
att prövningstillstånd ska meddelas.  

Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska 
ges in samtidigt med överklagandet. Vill klag- 
anden att det ska hållas ett förnyat förhör eller 
en förnyad syn på stället, ska han eller hon 
ange det och skälen till detta. Klaganden ska 
också ange om han eller hon vill att målsägan-
den eller den tilltalade ska infinna sig person-
ligen vid huvudförhandlingen i hovrätten. Är 
den tilltalade anhållen eller häktad, ska det an-
ges.  

Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden 
eller hans/hennes ombud. Till överklagandet 
ska bifogas lika många kopior av skrivelsen 
som det finns motparter i målet. Har inte klag-
anden bifogat tillräckligt antal kopior, fram-
ställs de kopior som behövs på klagandens be-
kostnad. Ytterligare upplysningar lämnas av 
tingsrätten. Adress och telefonnummer finns 
på första sidan av domen. 

Om ni tidigare informerats om att förenklad del-
givning kan komma att användas med er i må-
let/ärendet, kan sådant delgivningssätt också 
komma att användas med er i högre instanser om 
någon överklagar avgörandet dit. 

 


